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O presente livro demonstra por meio de quatro capítulos o uso de 

indicadores ecológicos - de estrutura, composição e função ecossistêmica - 

para avaliação do processo de restauração ecológica em áreas degradadas 

na Mata Atlântica. Destacam-se também os possíveis impactos do manejo 

florestal de nativas às funções ecossistêmicas e o uso de indicadores 

biogeoquímicos para monitoramento e avaliação das práticas silviculturais. 

Além da compilação de estudos aplicados em ambiente natural, 

Ecofisiologia da Restauração Florestal é uma proposta de integração de 

metodologias da biogeoquímica, fisiologia vegetal e ecologia da 

restauração para auxiliar no planejamento, condução e avaliação de 

projetos de recuperação de áreas degradadas e manejo florestal.  
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Atualmente a Mata Atlântica conta com menos de 8% da sua cobertura original 

de 1.290.692,46 Km², embora seja reconhecida pela UNESCO como reserva da 

biosfera e tombado como Patrimônio da Humanidade de importância internacional 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). Em detrimento desse 

reconhecimento internacional, é considerado também um dos hotspots mundiais de 

conservação ambiental, devido ao grande número de espécies endêmicas e ameaçadas 

de extinção (MYERS et. al., 2000).  

Por se tratar de um dos biomas mais antropizados do mundo, primeiramente 

para atender às demandas comerciais do Império Português, durante o período de 

Brasil Colônia, centradas principalmente na exploração do Pau-Brasil e, 

posteriormente, no avanço da fronteira agropecuária, no amplo processo de 

urbanização e industrialização, período da República em diante (DEAN, 1996), ações 

voltadas para a melhoria dos projetos de manejo e restauração de remanescentes 

florestais na Mata Atlântica são de grande valia e necessários.  

Neste panorama de extrema degradação do bioma, o presente trabalho se 

propõe a entender melhor a dinâmica de reabilitação das condições e funções 

ecossistêmicas de áreas em processo de restauração ecológica, por meio da

compreensão da ciclagem de nutrientes, microclima florestal, volume de serapilheira, 

crescimento vegetativo de acordo com as práticas de manejo empregadas, dentre 

outras. No entanto, com foco na reabilitação dos processos ecossistêmicos, o texto 

não se restringe apenas à restauração de áreas degradadas. Discute-se também os 

possíveis impactos do manejo florestal de nativas e de plantios florestais (Pinus) 

sobre as condições ecossistêmicas locais. 

No caso das propostas de restauração, geralmente enfocam mais a reabilitação 

das condições básicas de composição e estrutura vegetal de áreas alteradas, devido a 

questões de minimização de custos de implantação e monitoramento de projetos, 

facilidade de acompanhamento por meio de indicadores mais usuais, como medidas 
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de altura e diâmetro arbóreo, riqueza e diversidade de espécies, percentual de 

cobertura de copa, etc.  

Uma vez que as funções ecofisiológicas de florestas são desenvolvidas 

gradualmente, por meio de um intricado conjunto de processos ecossistêmicos 

complexos, a restauração dos arranjos funcionais naturais de áreas antropizadas 

requer, além de um corpo técnico especializado, um maior planejamento e 

monitoramento das etapas de desenvolvimento florestal. Adicionalmente, um aporte 

financeiro para permitir a utilização de indicadores funcionais adequados, os quais 

geralmente são mais dispendiosos, por causa da infraestrutura laboratorial, equipe 

multidisciplinar e esforços de campo requeridos. 

Ruiz-Jaen e Aide (2005) ressaltam que a avaliação de sucesso dos projetos de 

restauração deve se pautar por critérios bem estabelecidos. Neste sentido, a Sociedade 

Internacional de Restauração Ecológica (2004) reforça que estes devem contemplar 

as seguintes características ambientais: 1) comparação da diversidade e estrutura de 

comunidade em relação às áreas de referência; 2) presença de espécies nativas; 3) 

presença de grupos funcionais necessários para a estabilidade a longo prazo; 4) 

capacidade do ambiente físico para sustentar as populações; 5) funcionamento 

normal; 6) integração com a paisagem; 7) eliminação de ameaças potenciais 8) 

resiliência a distúrbios naturais e 9) auto sustentabilidade.  

Todas estas variáveis reunidas podem ser resumidas por meio dos atributos 

ecológicos gerais de diversidade, estrutura vegetal e processos ou funções 

ecossistêmicas. Contudo, por meio de uma metanálise envolvendo 468 artigos 

-Jaen e Aide (2005) verificaram 

que estudos envolvendo funções ecológicas foram significativamente menos 

frequentes que com os atributos de diversidade e estrutura vegetal, sendo que aqueles 

que incluíram usualmente avaliavam a presença de micorrizas e ciclagem de

nutrientes (decomposição, mineralização, imobilização por bactérias e ou renovação 

de matéria orgânica no solo).  

Paralelamente, os processos ou funções ecológicas foram raramente avaliados 

por apresentarem recuperação lenta em comparação com os atributos de diversidade e 
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estrutura vegetal (CHAMBERS et al. 1994; KINDSCHER; TIESZEN 1998; 

MORGAN; SHORT 2002), o que dificulta o monitoramento por meio de projetos de 

curto a médio prazo. Herrick (2000) ressalta que a avaliação de processos ecológicos 

demanda múltiplas medições, o que aumenta o tempo e custos dos projetos. 

Vale destacar que as práticas de manejo, uso dos recursos naturais e 

recuperação de ecossistemas degradados são muito antigas, remetendo aos povos 

tradicionais. Segundo Arruda (1999), as populações tradicionais - que historicamente 

absorveram uma série de características indígenas - através, principalmente, da 

agricultura itinerante, protegem a natureza e promovem aumento da biodiversidade. 

Vários autores relatam a eficácia das atividades de manejo florestal e agricultura 

itinerante dos povos indígenas e de populações tradicionais para a manutenção dos 

processos ecológicos vitais e para a preservação da natureza (DIEGUES, 1998, 1994, 

2000; FEARNSIDE, 1989; GOMEZ-POMPA, 1992; LEFF, 2000).  

Apesar do tempo de conhecimento empírico, apenas recentemente a Ecologia 

da Restauração foi reconhecida como área científica (RODRIGUES, 

BRANCALION, ISERNHAGEN, 2009). A partir disso, a recuperação de áreas 

degradadas incorporou conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento de 

ecossistemas naturais com a finalidade de reestruturação das complexas interações 

ecológicas na escala de comunidades, ou seja, com menos influencia das abordagens 

silviculturais ou agronômicas de plantio extensivo de espécies arbóreas perenes em 

áreas alteradas (RODRIGUES; GANDOLFI, 2004). Nesta linha, Rodrigues,

Brancalion, Isernhagen (2009) destacam que:  

Muitos avanços ainda são necessários na restauração florestal para 
se garantir que as florestas restauradas exerçam o efetivo papel de 
mantenedoras, junto com as florestas remanescentes, de biodiversidade. O 
grande desafio é fazer com que as florestas restauradas assumam 
gradualmente características próximas de florestas naturais, exercendo uma 
ampla gama de serviços ambientais, como a proteção de nascentes e cursos 

fragmentos remanescentes na paisagem. Esses avanços devem incluir não 
apenas a restauração e manutenção da diversidade de espécies, incluindo as 
diferentes formas de vida, os microorganismos, mas também da diversidade 
genética, da rede de interações, dos grupos funcionais, dos ciclos 
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biogeoquímicos e até a sustentabilidade econômica dessas iniciativas de 
restauração (Rodrigues et al., 2009:37).

 Assim, o presente trabalho propõe, além do uso de indicadores funcionais 

simples que permitam avaliar diretamente os processos ecossistêmicos em áreas em 

processo de restauração, um reforço do paradigma ecofisiológico às propostas de 

reflorestamento. Em geral, a Ecofisiologia Vegetal se preocupa com as respostas da 

planta ao meio abiótico (físico), à radiação, variação de temperatura, vento, 

incidência de fogo, variação das condições de solo, dentre outras (LARCHER, 2000; 

SALISBURY; ROSS, 2012). Enfoca também a influencia da água na interface 

solo/planta/atmosfera e os efeitos ambientais da fotossíntese, como a importância 

ecológica dos diferentes caminhos de fixação do CO2, formas vegetais de vida e suas 

relações de carbono, água e nutrientes, etc (SALISBURY; ROSS, 2012). 

 Diante de uma visão integrada com base nos princípios da Ecofisiologia 

Vegetal, as novas metodologias de restauração deverão primar pela reabilitação 

florestal de maneira holística, com base no tripé diversidade, estrutura e função, em 

que o restabelecimento dos remanescentes naturais seja desenvolvido em todos os 

atributos ecológicos da área (RODRIGUES; GANDOLFI, 2004).  

Noutra frente, com o avanço científico sobre os processos ecofisiológicos em 

ecossistemas florestais, torna-se possível propor práticas de manejo que aumentem a 

fertilidade florestal, identificar os fatores ambientais que limitam o desenvolvimento 

vegetal e uso dos recursos naturais; propor alternativas de aproveitamento dos 

resíduos da produção madeireira e não madeireira in loco, calibrar sistemas de 

adubação e compostagem orgânica de acordo com as condições ambientais locais, o 

estágio de desenvolvimento do plantio e ou fase de maturação sucessional da floresta. 

 Considerando o exposto, a presente proposta objetiva avaliar o processo de 

restauração ecológica em áreas degradadas na Mata Atlântica, por meio do uso de 

indicadores de composição, estrutura e, principalmente, de funções ecossistêmicas, 

como luz, temperatura, temperatura do solo, umidade, estoque de serapilheira, 

ciclagem de nutrientes, etc. Assim, contemplando um total de quatro capítulos 
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adaptados de artigos publicados em periódicos científicos da área florestal/ambiental, 

sendo o derradeiro em vias de, espera-se contribuir com o acesso à informação e 

entendimento sobre práticas de restauração ecológica, manejo florestal e 

monitoramento das condições florestais por meio de indicadores simples e de fácil 

aplicação.  

No Capítulo 1 Indicadores de Restauração Ecológica em Sistemas 

Agroflorestais na Mata Atlântica - é avaliado o potencial de Sistemas Agroflorestais 

em comparação ao simples plantio com nativas para a recuperação de áreas 

degradadas no município de Capão Bonito- SP. Para tal são utilizados indicadores de 

estrutura e funcionamento florestal.  

 No capítulo 2 - Uso de Espécies Pioneiras para a Regulação Microclimática 

de Plantios Florestais é avaliado o potencial de diferentes espécies pioneiras de 

rápido crescimento e ciclo de vida relativamente curto para a reestruturação das 

condições microclimáticas florestais básicas, como umidade, temperatura, 

temperatura de solo, cobertura de copa. O estudo foi conduzido no município de Itú 

SP, em uma área experimental da SOS Mata Atlântica. 

 No capítulo 3 - Impactos do Pinus sp. na composição, estrutura e funções 

microclimáticas de uma Floresta Ombrófila Mista na Mata Atlântica destaca-se o 

efeito da dispersão natural de Pinus sp em um remanescente florestal na Mata 

Atlântica com distribuição natural de espécies de Araucárias. Para tanto foram 

utilizados indicadores fitossociológicos, para verificação da estrutura e composição 

florestal, de estoque de serapilheira e variáveis microclimáticas para investigação das 

funções ecológicas. 

 Já no capítulo 4 - Possíveis Impactos do Manejo Florestal de Nativas na 

Ciclagem de Nutrientes: funções biogeoquímicas do nitrogênio  é abordado por 

meio de revisão de literatura as consequências das diferentes formas de manejo 

florestal de nativas para as funções biogeoquímicas da floresta, principalmente, a 

ciclagem do nitrogênio. Concomitantemente, sugere-se uma série de indicadores 

biogeoquímicos, isotópicos, para avaliação dos impactos do manejo florestal nas 

condições ecossistêmicas e sustentabilidade da extração madeireira. 
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 Todos estes capítulos tratam sobre o uso de indicadores funcionais para o 

monitoramento da restauração de áreas degradadas e manejo de ecossistemas 

florestais. De tal forma, a compreensão dos processos ecofisiológicos correlacionados 

ao desenvolvimento e maturação florestal espera contribuir aos pesquisadores, 

políticas públicas e projetos de manejo e restauração de áreas degradadas para uma 

tomada de decisão ancorada no restabelecimento da dinâmica natural de 

remanescentes florestais, ou seja, na reabilitação do tripé de atributos ecológicos, 

diversidade, estrutura e funções ecossistêmicas. 
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Capítulo 1 

Indicadores de restauração ecológica em sistemas agroflorestais na 
Mata Atlântica1

Rafael Navas  
Rodrigo de Jesus Silva

Resumo: Os Sistemas Agroflorestais (SAFE) são formas de uso da terra e ocupação 

do solo em que plantas lenhosas são manejadas em associação com herbáceas e os 

agrícolas, com potencial para recuperação de áreas degradadas. Assim, o 

acompanhamento e avaliação de áreas recuperadas com sistemas agroflorestais são 

extremamente importantes para avaliar se as funções ambientais podem ser 

equivalentes as de áreas recuperadas apenas com espécies nativas. Desse modo, o 

objetivo deste estudo foi avaliar, através de indicadores de restauração florestal, a 

recuperação das funções ecossistêmicas em um SAF implantado em Ribeirão Grande, 

Estado de São Paulo. O desenho amostral foi inteiramente casualizado com 3 parcelas 

(15 x 15 m cada) alocadas em uma área de SAF e outras 3 parcelas em uma área de

reflorestamento somente com espécies nativas (RN), sendo que ambos os tratamentos 

com cinco anos de idade e localizados na mesma bacia hidrográfica. Os tratamentos 

foram comparados por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney 

quanto aos indicadores: diâmetro de copa, estoque serapilheira, altura e diâmetro 

acima da base das árvores individuais, temperatura do solo e umidade. Conclui-se 

que a área de recuperação apenas com espécies nativas apresenta melhor 

desenvolvimento da estrutura vertical, com maior fechamento do dossel. Para os 

indicadores de solo não houve diferenças. Sistemas agroflorestais dirigidos pela 

sucessão natural podem ser uma alternativa para a recuperação de áreas degradadas, 

devido à maior semelhança com a estrutura de florestas nativas.  

Palavras chave: Recuperação de áreas degradadas, sucessão natural, funções 
ecossistêmicas.  

1 NAVAS, R.,SILVA, R. J. Ecological Restoration Indicators in Agroforestry Systems 
in the Atlantic Forest. Ciência e Natura, v. 38, p. 656-664, n. 2016
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INTRODUÇÃO 
Os sistemas agroflorestais são sistemas de uso e ocupação do solo em que 

plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, 

arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras e/ou em integração com animais, 

em uma mesma unidade de manejo, de acordo com o um arranjo espacial e temporal, 

com alta diversidade de espécies e interações entre estes componentes (PASSOS e 

COUTO, 1997). 

Esses sistemas são uma alternativa para minimizar a degradação ambiental, 

uma vez que há melhor uso dos recursos naturais disponíveis (nutrientes, água e luz), 

que por meio do componente arbóreo geralmente contribui para a proteção e melhoria 

das condições do solo, ciclagem de nutrientes e redução da erosão (RODRIGUES et 

al., 2008). De acordo com Peneireiro (1999), o SAF dirigido pela sucessão natural, 

análogo em estrutura e função às florestas tropicais mostrou-se uma alternativa 

promissora para a recuperação de áreas degradadas, possibilitando retorno 

econômico, compatibilizando produção com a conservação dos recursos naturais, 

inclusive biodiversidade e sem a utilização de insumos externos. 

Resck et al. (1996) em estudo realizado no cerrado, concluíram que os sistemas 

agroflorestais proporcionaram melhoria da fertilidade do solo, principalmente devido 

a maior produção de biomassa. Diante disso, SAFs com base na restauração 

ecológica e produção comercial despontam como uma alternativa promissora na 

região da Mata Atlântica, haja vista o seu reconhecido potencial para a reabilitação de 

áreas degradadas e manejo dos recursos naturais, geração de renda e segurança 

alimentar (VIEIRA et al. 2009). 

A utilização de SAFs para recuperação de áreas degradadas e reserva legal está 

prevista no Código Florestal e foi regulamentada no Estado de São Paulo através da 

publicação da Resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente nº 44/08, podendo 

ser aplicada em pequenas propriedades rurais, com até 30 hectares, incluindo a 

utilização de 50% dos indivíduos de espécies exóticas. 

No Brasil, os SAFs normalmente são implantados e manejados de acordo com 

dois paradigmas, florestal voltado para a reabilitação ecológica de áreas degradadas 
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ou o agronômico com fins prioritariamente comerciais (MILLER, 2009). Os SAFs 

florestais normalmente conjugam produção agrícola e florestal através de 

conhecimentos sobre o potencial ecológico das espécies exploradas, o padrão de 

desenvolvimento e regeneração natural das espécies (grupo funcional: pioneiras e 

tardias), a densidade limite (capacidade suporte) viável de espécies por área, entre 

outros (MILLER, 2009). 

Neste sentido, um dos grandes problemas para a recuperação de áreas 

degradadas é a ausência de consenso científico quanto aos indicadores mais 

apropriados para análise de eficiência do processo de restauração florestal e 

reabilitação das funções ecológicas (SIQUEIRA E MESQUITA, 2007). No entanto, 

em geral os indicadores de restauração devem possibilitar avaliações que conjuguem 

tanto os aspectos estruturais, quanto os funcionais do ecossistema local, de forma que 

a dinâmica de reconstrução da floresta seja verificada em termos visuais da paisagem 

e através da recuperação dos processos ecológicos vitais para a conservação da 

biodiversidade ao longo do tempo (RODRIGUES e GANDOLFI, 2004; BELLOTTO 

et al., 2009). 

O monitoramento e avaliação deas áreas recuperadas é de extrema importância, 

considerando as diferentes situações em que os SAF são implantados. De acordo com 

Ribeiro (2003) para avaliar os níveis de sustentabilidade é necessário utilizar 

apropriados indicadores, que podem abordar dimensões sociais, econômicas e 

ambientais. 

A partir disso, o objetivo deste trabalho é avaliar através de indicadores de 

restauração florestal a recuperação das funções ecossistêmicas em um sistema 

agroflorestal implantado no município de Ribeirão Grande - SP. Portanto, a intenção 

é verificar se os métodos agroflorestais implantados na região estão surtindo efeito 

para a restauração ecológica da área e, secundariamente, selecionar os indicadores

mais apropriados para melhoria da qualidade dos projetos de adequação ambiental e 

minimização de custos de monitoramento. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo e amostragem 
A pesquisa foi conduzida em um SAF localizado na área rural do município de 

Ribeirão Grande (24°05'56"S 48°21'54" O, 690 m), na bacia do Alto Paranapanema, 

região sudoeste do estado de São Paulo. Compreendendo 0,5 hectare de perímetro 

total, o delineamento amostral casualizado foi realizado por meio de 3 parcelas (15 x 

15 m cada) alocadas aleatoriamente em uma área de SAF e outras 3 em um

reflorestamento somente com espécies nativas (RN), ambas com cinco anos de idade, 

na mesma microbacia. 

Os indicadores de restauração utilizados para avaliar as condições ecológicas 

de estrutura e funcionamento florestal foram: diâmetro de copa, estoque de 

serapilheira, altura e diâmetro acima da base dos indivíduos arbóreos, temperatura, e 

umidade. A escolha deste conjunto se deve ao fato de serem de fácil aplicação, 

entendimento simples, levantamento rápido e de baixo custo, o que pode facilitar a o 

monitoramento frequente junto a pequenos produtores rurais e a aquisição de 

resultados objetivos e acessíveis (WODA, 2009). 

O diâmetro das árvores foi inferido a partir das medidas de circunferência a 

altura da base (CAB), enquanto que a altura foi obtida com o auxílio do aparelho 

Vertex. O material da serapilheira estocada na superfície do solo foi coletado 

aleatoriamente em cada uma das parcelas por meio de 3 gabaritos de PVC de 1,0 x 

1,0 m de dimensão. A amostragem do estoque de serapilheira em lugar do aporte se 

deve a dois fatores: 1) praticidade, uma vez que a coleta do material senescente das 

árvores aportado no solo deve ser realizada quinzenal ou mensalmente para a 

obtenção de estimativas viáveis e, 2) sendo a serapilheira um extrato de 

alternativa de amostragem mais direta do estoque de material senescente das árvores. 

O estoque de serapilheira foi pesado em laboratório após secagem em estufa por 72 h 

a 60°C.  

Nos mesmos pontos de coleta da serapilheira levantou-se também - por meio 

de um termohigrômetro (precisão 0,5 ºC e 0,1%) - a variação média de temperatura e 
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umidade. As espécies que ocorreram nas parcelas foram identificadas, calculando-se 

os parâmetros fitossociológicos de frequência relativa, densidade relativa, 

dominância relativa; porcentagem de cobertura e classificação do grupo sucessional 

(Felfilli et al., 2011). A identificação das espécies foi feita no local e a classificação 

adotou o sistema APG III (2009). 

Análise dos dados 
As premissas de normalidade e homogeneidade da variância foram verificadas 

através da Análise dos Resíduos, respectivamente (Figuras 1 a 6). Posteriormente, de 

acordo com a aderência ou não às premissas, as diferenças entre os tratamentos (SAF 

e RN) foram verificadas através da Análise de Variância (ANOVA) das variáveis 

estruturais (DAB, Altura e Diâmetro de copa) e por meio do teste não paramétrico de 

Wilcoxon-Mann-Whitney para as demais variáveis (ZAR, 2004). Similar ao teste t 

não pareado para comparação de médias entre tratamentos diferentes, o teste não 

paramétrico foi aplicado para as variáveis que não atenderam principalmente à 

premissa de homogeneidade das variâncias, serapilheira, temperatura e umidade. As 

análises estatísticas foram todas realizadas por meio do software R (R Delopment 

VERNABLES, SMITH, 2015). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados encontrados ficou evidente a diferença de 

desenvolvimento das condições ecológicas e florestais entre os tratamentos, 

principalmente para as variáveis correspondentes à estrutura arbórea e fechamento de 

dossel. No caso, os indicadores de restauração altura e diâmetro foram 

significativamente diferentes entre os tratamentos estudados (Tabela 1).  
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Tabela 1. Média ( ), desvio padrão (± S.D.) e tamanho amostral (N) dos indicadores 
nos tratamentos sistema agroflorestal (SAF) e restauração com nativas (RN).  

Indicadores 
SAF RN 

N N 
Altura* 2.23±0.70 a 38 3.63±1.59 b 43 
DAB* 7.88±5.69 a 38 12.14±7.53 b 43 
Serrapilheira 0.66±0.25 a 9 1.86±1.22 b 9 
Diametro de copa 1.4 ± 0.69 a 14 2.36 ± 1.07 b 18 
Umidade 28.38±1.57 a 9 29.04±14.54 a 9 
Temperatura 19.44±0.52 a 9 19±2.91 a 9 
Letras diferentes na linha representa diferença estatística. 
* Significância estatística a 

Esta distinção observada no desenvolvimento da estrutura florestal e porte das 

árvores denota uma série de aspectos que já eram esperados, haja vista o caráter mais 

adaptativo de áreas restauradas somente com espécies nativas. Enquanto que em 

sistemas agroflorestais, seja do tipo florestal ou agronômico convencional, o objetivo 

de reflorestamento é conjugado à produção madeireira/ não madeireira e fruticultura, 

em projetos de restauração ecológica o fim se volta prioritariamente para a 

recuperação das condições naturais. Independente do planejamento de espaçamento 

ideal e da condução da restauração, de acordo com o grupo ecológico das espécies 

(pioneiras e tardias), o simples plantio de nativas se evidencia mais adaptativo devido 

à maior plasticidade fenotípica de espécies da fitofisionomia local.  

Noutras palavras, o maior potencial dos indivíduos de mudar sua fisiologia e 

ou morfologia em decorrência das alterações ambientais lhes confere maior 

resistência e resiliência (SCHLICHTING, 1986; BERKES, TURNER, 2006; 

SUDING, 2011). Em estudo sobre o potencial fenotípico da Pitanga vermelha 

(Eugenia calycina), Cardoso e Lomônaco (2003) identificaram a função da 

plasticidade fenotípica para a geração de variabilidade fenotípica e a sua relevância 

para os processos adaptativos envolvidos na própria formação da fitofisionomia de 

veredas do bioma cerrado. 

Além da plasticidade, o maior potencial adaptativo das nativas tem a ver 

também com a maior possibilidade  em termos probabilísticos - de que as mesmas 

sejam alocadas de acordo com os grupos ecológicos mais representativos do estágio 
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sucessional de desenvolvimento da área. Estes grupos funcionais compostos 

normalmente por espécies pioneiras e tardias e/ou secundárias típicas têm 

características bem determinadas, o que gera padrões gerais de referência para a 

maioria das florestas tropicais, independente de sua composição florística 

(KAGEYAMA e GANDARA, 1998). 

Tabela 2. Caracterização fitossociológica das áreas  
Espécie GS F R (%) D R (%) Dom R (%) P C (%) 

Restauração com Nativas  
Spathodea campanulata EX 4,2 1,6 0,2 1,7 
Lafoensia pacari    NP 8,3 3,1 0,1 3,3 
Cedrella fissilis    NP 8,3 6,3 2,1 8,4 
Schinus molle    P 8,3 9,4 2,7 12,0 
Psidium guajava    NP 12,5 7,8 1,4 9,2 
Schinus terebinthifolius    P 12,5 17,2 9,6 26,8 
Erytrina speciosa    P 12,5 15,6 31,1 46,7 
Schizolobium parahyba    P 4,2 1,6 0,7 2,2 
Caesalpinia tinctoria    NP 8,3 4,7 0,8 5,5 
Anadenanthera colubrina  NP 8,3 26,6 51,0 77,6 
Senna bicapsularis    P 4,2 1,6 0,4 2,0 
Eriobotrya japónica    EX 4,2 1,6 0,0 1,6 
Araucaria angustifolia  NP 4,2 3,1 0,0 3,1 

Sistemas Agroflorestais 
Myroxylon peruiferum NP 7,7 3,8 1,0 4,9 
Machaerium stipitatum NP 7,7 3,8 1,4 5,3 
Eugenia involucrata NP 7,7 3,8 0,9 4,8 
Fabacea sp. P 7,7 3,8 2,2 6,0 
Eugenia uniflora NP 7,7 7,7 0,7 8,4 
Luehea candicans NP 7,7 3,8 0,3 4,2 
Erytrina speciosa P 7,7 11,5 25,9 37,4 
Psidium guajava NP 7,7 7,7 1,2 8,9 
Schinus terebinthifolius P 7,7 7,7 8,7 16,4 
Citrus sp. EX 7,7 23,1 46,2 69,3 
Eriobotrya japónica EX 7,7 7,7 3,9 11,6 
Archontophoenix cunninghamiana EX 7,7 11,5 4,4 15,9 
Prunus pérsica EX 7,7 3,8 3,1 6,9 
GS: grupo sucessional; FR: frequência relativa; DR: densidade relativa; Dom R: dominância relativa; PC: 
porcentagem de cobertura. 

No caso, considerando que ambas as áreas têm cinco anos de idade é de se 

esperar que o reflorestamento com nativos tenha maior número e diversidade de 
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espécies iniciais ou pioneiras que a área SAF. Este apresenta mais espécies exóticas 

(Tabela 2 e Tabela 3), especialmente as de menor altura, contribuindo para o menor 

fechamento do dossel, o que pode influenciar em outras características ecológicas da 

área, especialmente ao longo do tempo. 

Observa-se na área de RN que a distribuição de grupos sucessionais é 

organizada de acordo com a Resolução SMA 08/2008, que permite até 60% de um 

grupo ecológico, embora a espécie Anadenanthera colubrina apresenta densidade 

relativa acima da permitida por esta Resolução. A ocorrência máxima admissível de 

uma espécie é de 20%. Além disso, esta espécie tem mais de 50% de dominância, o 

que pode comprometer as funções ambientais da área, devido ao processo de 

homogeneização fitossociológica que gera consequências aos atributos 

ecossistêmicos de estrutura vegetal, diversidade de espécies e processos ecológicos 

relacionados à ciclagem de nutrientes, interação biológica, dentre outros (Ruiz-Jaen 

& Aide, 2005).   

O SAF implantado, com fins comerciais, apresenta 46% de espécies exóticas. 

Este percentual está de acordo com a Resolução SMA 44/2008, que permite a 

utilização destas espécies para recuperação de áreas degradadas; porém, a baixa 

ocorrência de espécies pioneiras no presente SAF, acaba por reduzir o fechamento de 

dossel e o desenvolvimento da estrutura florestal.  

A partir dos resultados, é possível inferir que os SAFs com viés agronômico, 

com maior ocorrência de espécies exóticas e de porte baixo, voltados para fins 

comerciais, não proporcionam a mesma reabilitação de áreas degradadas quando 

comparado com a recuperação apenas com as espécies nativas. Neste caso, se o 

objetivo do SAF for a reabilitação ecológica da área, pode-se optar pelos SAFs 

dirigidos pela sucessão natural, que por ser análogo em estrutura e função às florestas 

tropicais é uma alternativa promissora para a recuperação de áreas degradadas, com 

possibilidade de retorno econômico, e conservação dos recursos naturais 

(PENEIREIRO E RODRIGUES, 1999).  

Segundo Brancalion et al. (2012) uma ação de conservação da Mata Atlântica, 

seria a implantação de sistemas agroflorestais e/ou plantios comerciais silviculturais 
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na borda dos fragmentos florestais secundários, visando reduzir o efeito de borda. 

Estes elementos permitiriam os fluxos biológicos na paisagem entre as florestas em 

diferentes estágios de sucessão, com aumento de espécies climácicas e estabelecendo 

corredores e trampolins ecológicos, incrementando a conectividade funcional entre 

fragmentos florestais. Como sugerido por Vieira et al. (2009), a restauração 

agrosucessional também pode contribuir para a restauração ecológica, aumentando o 

período de manejo da área, trazendo retorno econômico e segurança alimentar a 

pequenos proprietários. 

De acordo com Rodrigues et al. (2008), os sistemas agroflorestais revelaram-se 

uma ferramenta importante na recuperação das áreas de Reserva Legal no município 

de Paranapanema - Estado de São Paulo, entre agricultores familiares. Eles 

recomendam seu uso na restauração dos ecossistemas, pois podem desempenhar um 

papel inovador, conciliando restauração, conservação e produção. 

A partir dos indicadores avaliados é possível identificar melhor padrão de 

recuperação ecológica da área restaurada com nativas do que com o SAF.  Todos os 

indicadores foram menores em SAF que em RN, sendo que apenas para as variáveis 

climáticas - temperatura e umidade - não houve diferença significativa. 

Campanha et al. (2007), em um estudo sobre acúmulo de serrapilheira em 

SAFs com café com idade de 14 anos verificaram que o sistema agroflorestal 

contribuiu com 6,1 Mg ha-1 ano-1 de matéria seca de serapilheira, enquanto que o 

monocultivo aportou 4,5 Mg ha-1 ano-1, e o sistema agroflorestal exibiu maior teor 

de umidade de 20-40 cm. No nosso caso, estas variáveis não apresentaram diferenças 

significativas, o que pode ser devido a idade da área, apresentando apenas 5 anos de 

implantação. 

Verifica-se que o diâmetro de copa no SAF foi significativamente menor que 

em RN. Este resultado pode ser explicado pela necessidade de alta produtividade em 

SAFs, o que favorece a escolha de espécies decíduas  com queda das folhas nas 

estações de outono e inverno  ou com menor diâmetro de copa para possibilitar 

maior incidência solar ou com porte menor, em especial as espécies frutíferas, 

comprometendo desta forma, o fechamento de dossel.  
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Em cafezais agroflorestais, por exemplo, normalmente os produtores preferem 

espécies decíduas ou semidecíduas como açoita-cavalo (Luehea grandiflora), 

fedegoso (Senna macranthera), mulungu (Erythrina verna), dentre outras, que

favoreçam a entrada de luz no sistema e que assim diminua a mão de obra com podas 

constantes (DUARTE, 2007). 

Estes resultados denotam, de certa maneira, o lado estratégico do plantio 

agroflorestal, pois enquanto que o menor diâmetro de copa dos SAFs possibilita 

maior incidência solar nas entrelinhas do sistema, aumentando a produtividade, a 

maior densidade de copa no mínimo aumenta o conforto térmico do trabalhador rural. 

Neste sentido, estudando o sombreamento e o conforto térmico proporcionado por 

espécies arbóreas típicas de ambiente urbano, Labaki et al. (2011)  identificaram que 

a sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) apesar das folhas consideravelmente 

pequenas foi a maior responsável dentre todas as pesquisadas pela atenuação da 

irradiação solar. Apesar das folhas extremamente diminutas a geometria de copa da 

sibipiruna apresenta um eficiente padrão de sobreposição foliar responsável pela 

grande absorção da irradiação solar (LABAKI et al., 2011). 

No entanto, apesar das diferenças significativas entre os tratamentos, não 

podemos desconsiderar a capacidade dos SAFs para a recuperação de áreas 

degradadas, posto que para as variáveis climáticas (temperatura e umidade) não 

houve diferença significativa em relação ao reflorestamento com nativas, como 

observado na Tabela 1. 

Na área com RN, devido a maior densidade, dominância e frequência de 

espécies nativas, com característica de semideciduidade, foi observado também maior 

acumulo de serrapilheira em comparação com a área de SAF (Tabla 2). Quanto a 

isso, embora a grande difusão dos SAFs para a recuperação de áreas degradadas, uma 

vez que não exercem influencia negativa nos atributos biológicos da floresta (Silva, 

2002), vale destacar que há alternativas mais eficazes quando o foco é unicamente a 

reabilitação das condições florestais. Neste sentido, os resultados encontrados 

indicam um certo olvimento estrutural, de estoque de serapilheira e 

de cobertura de dossel em relação ao reflorestamento com nativas. 
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Fearnside (2009) destaca que a eficiência dos SAFs no que tange à recuperação 

de áreas degradadas costuma ser exagerada, sendo usada como justificativa para 

liberar projetos insustentáveis de infraestrutura. Áreas recém-desflorestadas e solos 

menos degradados serão sempre mais rentáveis para a implantação de SAFs, o que 

torna a expansão dos sistemas agroflorestais dependente de subsídios ao pequeno 

produtor rural (FEARNSIDE, 2009). 

De acordo com Brancalion et al. (2010), sistemas agroflorestais e 

reflorestamento com as espécies exóticas são valiosas para a restauração de serviços 

ambientais, mas essas estratégias não devem ser tratadas dentro da restauração 

ecológica de áreas megadiversas, como a Mata Atlântica, onde a manutenção de 

serviços florestais, incluindo a biodiversidade nativa, deve ser o principal objetivo 

das ações. 

Enfim, sistemas agroflorestais voltados para a recuperação de áreas degradadas 

devem priorizar práticas de manejo que atendam aos princípios da chamada 

restauração agrossucessional, o que Vieira et al. (2009) define como a fusão de 

elementos da agroecologia às técnicas agroflorestais como forma de contornar os 

obstáculos socioeconômicos e ecológicos da restauração junto aos pequenos 

produtores rurais. O fortalecimento de iniciativas locais e o envolvimento dos 

produtores rurais são, portanto, de vital importância para o sucesso desta nova 

modalidade de restauração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de alguns dos indicadores utilizados ainda demandarem maior esforço 

amostral, a maioria se mostrou viável e extremamente aplicável para o diagnóstico do 

desenvolvimento estrutural e reabilitação das condições ecológicas das áreas. 

Assim, sem menosprezar a capacidade de reabilitação natural e 

sustentabilidade ecológica dos SAFs em relação a outras formas de uso dos recursos, 

poucos estudos utilizando indicadores para serviços ambientais demostraram o real 

potencial de restauração ecológica de sistemas agroflorestais. Não que não seja 

possível conciliar ambos os objetivos de restauração e produção comercial, mas 
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salienta-se que as demandas devem estar bem estabelecidas durante todas as etapas 

do processo, desde o planejamento, implantação, monitoramento do desenvolvimento 

até o manejo subsequente por pequenos produtores.  

Os caminhos necessários para a restauração, além de passar pela integração dos 

atores locais na tomada de decisão, devem deixar bem claro qual é o objetivo 

principal a ser alcançado. Restauração com nativas invariavelmente apresentará 

melhores resultados ecológicos, no entanto, independente da linha de implantação 

dos projetos  agronômicos ou florestais - os custos devem ser repassados ou

minimamente melhor redistribuídos entre os produtores e os demais beneficiários da 

área recuperada. De tal forma, os SAFs sucessionais biodiversos podem apresentar-se 

como a melhor opção para restauração de áreas degradadas, uma vez a similaridade 

em relação aos atributos de estrutura e funções ecossistêmicas das florestas naturais e 

a possibilidade de produção madeireira e não madeireira. 
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Capítulo 2 

O Uso de Espécie Pioneiras para a Regulação Microclimática de 
Plantios Florestais2
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Thiago Junqueira Roncon3  
Ricardo A. G. Viani5  

Pedro H. S. Brancalion6

Resumo: Estudos que avaliem a capacidade de espécies arbóreas pioneiras em 

propiciar condições favoráveis à regeneração natural em plantios de restauração 

florestal ainda são escassos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar se 

espécies florestais pioneiras afetam de forma diferencial as condições do microclima 

do sub-bosque de plantios de restauração florestal. Foram selecionadas duas áreas em 

processo de restauração, com três e cinco anos, em região de Floresta Estacional 

Semidecidual em Itu/SP. Em cada área, cinco indivíduos de cinco espécies pioneiras 

foram escolhidos, sendo, na área de três anos, Luehea grandiflora, Schinus 

terebinthifolius, Solanum erianthum, Croton urucurana e Cecropia pachystachya, e 

na de cinco anos, L. grandiflora, S. terebinthifolius, Apeiba tibourbou, C. urucurana 

e S. erianthum. Cada indivíduo foi considerado uma unidade amostral. As variáveis 

avaliadas foram altura e cobertura florestal das espécies, umidade relativa do ar e 

temperatura do ar e do solo na área sob a copa dos indivíduos. Aos três anos não 

foram observadas diferenças nas variáveis microclimáticas de acordo com a espécie. 

Entretanto, aos cinco anos, as variáveis microclimáticas variaram significativamente 

2 BIZUTI, D. T. G. , TANIWAKI, R. H. , SILVA, Rodrigo de Jesus , COSTA, C. O. R. , 
RONCON, T. J. , VIANI, R. A. G. , BRACALION, P. H. S. Influência da composição de espécies florestais 
no microclima de sub-bosque de plantios jovens de restauração. Scientia Forestalis (IPEF), v. 44, n. 112, p. 
971-978. 2016.
3 Doutorando(a) Universidade de São Paulo - USP / ESALQ 

4 Professor Adjunto Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 
5 Professor Adjunto Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 
6 Professor Doutor Universidade de São Paulo - USP / ESALQ 
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em função da espécie. Os resultados apontam que aos três anos de idade, as espécies 

ainda não apresentam potencial para transformar as condições microclimáticas no 

sub-bosque, porém, aos cinco anos, cada espécie proporciona condições ambientais 

específicas. Dessa forma, ressalta-se a importância da escolha criteriosa de espécies 

arbóreas pioneiras como agentes de modificação ambiental e favorecimento de 

processos de regeneração em projetos de restauração florestal. 

Palavras-chave: florestas tropicais, sucessão florestal, Mata Atlântica, 

monitoramento. 

INTRODUÇÃO 
 O plantio de mudas de espécies arbóreas nativas está entre as técnicas de 

restauração florestal mais utilizadas em regiões tropicais (LAMB et al., 2005; 

RODRIGUES et al., 2009), principalmente em paisagens altamente fragmentadas e 

com baixa resiliência (HOLL; AIDE, 2011). Entretanto, várias perguntas ainda 

persistem com relação ao uso e aos resultados desta técnica, como por exemplo, quais 

espécies plantar de modo a aumentar as chances de sucesso no processo de 

restauração e como cada espécie escolhida afeta o funcionamento e os serviços 

providos pelo ecossistema florestal formado.  

Tais questões se baseiam na premissa de que existem padrões distintos de 

comportamento biológico entre as espécies arbóreas e que reconhecê-los contribuiria 

para um melhor entendimento, planejamento e manejo da restauração florestal. Com 

a identificação das espécies que apresentam funções naturais peculiares importantes, 

surge a possibilidade do uso de novos arranjos de espécies em plantios de restauração 

florestal (GANDOLFI et al., 2009).  

Dessa forma, o entendimento das funções ecológicas desempenhadas por cada 

espécie na reconstrução dos ecossistemas degradados, se torna um importante 

subsídio para definir a composição de espécies de plantios de recomposição florestal 

(GANDOLFI et al., 2009), podendo essa escolha trazer consequências benéficas para 

o funcionamento desses ecossistemas (SIDDIQUE et al., 2008; VIANI et al., 2015).  

Cada árvore pode exercer, por meio da sua arquitetura, fenologia e 

características funcionais das folhas e outros órgãos, impacto relevante no 
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funcionamento do ecossistema em restauração (OLDEMAN, 1990; JONES et al., 

1997; SIDDIQUE et al., 2008; VIANI et al., 2015). Portanto, a escolha adequada de 

espécies arbóreas para a restauração florestal pode proporcionar o aumento da 

complexidade estrutural, da diversidade de habitat e da formação de uma camada de 

matéria orgânica sobre o solo após os primeiros anos do plantio. Estes processos, em 

conjunto, frequentemente favorecem a dispersão de sementes para a área em 

restauração a partir das florestas do entorno, como também ajudam na supressão de 

gramíneas invasoras e alterações microclimáticas que favorecem o crescimento e a 

sobrevivência de plântulas de estágios mais tardios da sucessão florestal (ENGEL; 

PARROTTA, 2001).  

Dessa forma, é importante reconhecer o papel que diferentes espécies arbóreas 

podem desempenhar para melhorar condições microclimáticas e, conjuntamente, 

identificar quais são capazes de minimizar a influência dos principais fatores 

limitantes na germinação e no estabelecimento de plântulas nos primeiros anos da 

trajetória sucessional, aumentando o sucesso da restauração de florestas tropicais. 

Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar se espécies florestais pioneiras afetam de 

forma diferencial as condições de microclima do sub-bosque de plantios de 

restauração florestal. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo e amostragem 
 O estudo foi realizado no Centro de Experimentos Florestais SOS Mata 

Atlântica zado no município de Itu, na 

zona do médio Tietê, região sul-sudeste do estado de São Paulo, numa propriedade 

rural com área total de 526 ha (Figura 1).  

O clima predominante é caracterizado como Cwa, pela classificação de 

Koppen, com clima quente, verão chuvoso e inverno seco. No mês de amostragem, a 

temperatura mínima variou entre 16 e 25 ºC e a máxima entre 22 e 36 ºC, com 

umidade relativa do ar instável, variando entre 43% no dia mais seco e atingindo 92% 

nos dias úmidos. A vegetação predominante da região é a Floresta Estacional 
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Semidecidual, uma subformação florestal dentro do domínio fitogeográfico da Mata 

Atlântica, na qual parte dos indivíduos do dossel florestal perde a folha no período 

seco, que ocorre durante o inverno (VELOSO et al., 1991).  

O local de estudo foi utilizado para a produção de café no início do século XX 

e, posteriormente, convertida em sua maior parte para pastagens de Urochloa 

decumbens para uso pecuário. Como resultado da utilização intensa do solo, a

resiliência da área de estudo foi comprometida e a regeneração natural de árvores 

nativas é um processo incipiente ou ausente nessas áreas. Consequentemente, o 

reflorestamento com plantio de mudas de espécies nativas tem sido o principal 

método de restauração florestal empregado.  

Figura 1. Localização geográfica do município de Itu-SP. Contorno em amarelo e vermelho:
plantios de espécies arbóreas para fins de restauração florestal selecionados para o estudo.  

Foram estudadas áreas em processo de restauração florestal com três e cinco 

anos de idade, com 26,5 ha e 23 ha, respectivamente. As áreas foram implantadas 

com espaçamento de 3 x 2 m e linhas alternadas de espécies de recobrimento e 

diversidade (RODRIGUES et al., 2009). Em geral, espécies de recobrimento são 

pioneiras de rápido crescimento e ciclo de vida curto, enquanto que as de diversidade 

pertencem ao grupo ecológico das tardias, de desenvolvimento lento e ciclo de vida 

longo. As intervenções utilizadas para a restauração florestal nas áreas estudadas 

foram o controle de gramíneas invasoras com herbicida glifosato, controle de 

formigas com aplicação de iscas a base de sulfluramida, sulcagem e coveamento. 
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Nas áreas de três anos de idade foram estudadas as espécies Luehea 

grandiflora Mart. (Malvaceae, açoita-cavalo), Schinus terebinthifolius Raddi 

(Anacardiaceae, aroeira-pimenteira), Solanum erianthum D.Don (Solanaceae, fumo-

bravo), Croton urucurana Baill. (Euphorbiaceae, sangra- Cecropia 

pachystachya Trécul (Urticaceae, embaúba). Na área de cinco anos, foram 

amostradas as mesmas espécies da área anterior, com a substituição de C.

pachystachya por Apeiba tibourbou Aubl. (Malvaceae, pente-de-macaco). Todas as 

espécies selecionadas são árvores nativas da Mata Atlântica, classificadas como 

espécies de recobrimento, pois apresentam rápido crescimento e uma copa ampla que 

recobre e sombreia o solo em poucos anos (RODRIGUES et al., 2009).  

Cada espécie foi considerada uma unidade amostral e cinco representantes de 

cada espécie foram sistematicamente selecionadas, a partir da linha do plantio. Cada 

indivíduo foi identificado, numerado e a altura e a cobertura florestal pela copa foram 

medidas, totalizando 25 indivíduos em cada área de estudo. As medidas das alturas 

totais das árvores foram obtidas com o auxílio de um hipsômetro eletrônico, que 

mede a altura de cada indivíduo a partir de uma relação trigonométrica.  

A Cobertura Florestal (CF) proporcionada pelas copas foi mensurada com o 

auxílio de um densiômetro convexo, que consiste em um espelho convexo com 96 

pontos. Os pontos com abertura da copa (n) foram contados e submetidos à equação 

CF=100  n . 1,04. As medidas foram aferidas em quatro direções (norte, sul, leste e 

oeste) e foi utilizada a média destas quatro medições como o valor de cobertura 

florestal da copa de cada indivíduo.  

O monitoramento das variações microclimáticas foi realizado durante os 

períodos da manhã (9:00 - 10:30) e tarde (14:00 - 15:30). Em cada período foram 

realizadas duas campanhas amostrais. Durante as campanhas amostrais foram 

quantificadas três variáveis ambientais: umidade relativa do ar, temperatura do ar e 

do solo, sendo posteriormente utilizada a média aritmética dos dados observados para 

cada variável em cada período. Para obter as medidas de temperatura e umidade do ar 

foi utilizado um termohigrômetro digital (precisão de 0,5 ºC e 0,1%).  
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A temperatura do solo foi mensurada com o auxílio de um termômetro

infravermelho, sem remoção prévia da serapilheira sobre o solo. Cada variável foi 

aferida inicialmente na área externa ao plantio (área aberta) e, em seguida, 

mensuradas embaixo da copa de cada indivíduo selecionado para o estudo. A 

temperatura do solo foi medida em quatro direções (N, S, L, O) e, posteriormente, foi 

obtida a média aritmética de temperatura do solo sob a copa de cada indivíduo. 

Análise dos dados 
Para verificar as possíveis diferenças entre as características estruturais das 

árvores e as características microclimáticas nas áreas em restauração de três e cinco 

anos de idade, foi utilizada a análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste post-

hoc de Tukey para comparação de médias quando os resultados foram significativos. 

Para comparar a temperatura do ar entre as áreas de restauração e as áreas externas e 

para comparar a temperatura do interior das áreas em restauração de três e cinco anos 

de idade, foi utilizada a análise não paramétrica de Mann-Whitney. Os pressupostos 

de normalidade e homogeneidade de variâncias foram verificados por meio de análise 

dos resíduos e testes de Shapiro-Wilk e Box-Cox, respectivamente. As análises 

estatísticas foram realizadas por meio do software R versão 1.0.153 (R Delopment 

Core Team, 2012), a um nível de significância 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A temperatura média do ar nas áreas externas e internas (sob as copas) no

plantio foram respectivamente de 33,0 e 31,9 ºC aos três anos e de 36,4 e 33,2 ºC aos 

cinco anos, indicando uma redução de 1,1 ºC nos plantios de 3 anos e redução de 3,2 

ºC nos plantios de 5 anos sob a copa das árvores em relação à temperatura medida 

externamente, a pleno sol. Na área de cinco anos de idade, foi observada uma maior 

variação da temperatura no interior e nas áreas externas da área em restauração

florestal (Figura 2).  
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Figura 2. Temperaturas do ar externas (a pleno sol) e internas (sob a copa das árvores) em plantios 
de restauração florestal com três (a) e cinco (b) anos de idade. 25-75% dos quartis representados 
pela caixa. A mediana é representada pela linha dentro da caixa. Valores máximos e mínimos 
representados pelas linhas horizontais. Círculos representam valores com grande afastamento da 
média. 

Na área em processo de restauração florestal, com três anos de idade, não 

foram observadas diferenças significativas entre as espécies em relação às variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar e temperatura do solo sob a copa (Tabela 1). A 

maioria das espécies não apresentou diferenças de altura, com exceção de L.

grandiflora e S. terebinthifolius, que apresentaram menores alturas que as demais. 

Em relação à cobertura florestal, a espécie que apresentou menor porcentagem de 

cobertura de dossel foi S. terebinthifolius e a que apresentou maiores valores foi C.

urucurana. 

Na área de cinco anos foram encontradas variações microclimáticas entre as 

espécies (Tabela 1). A espécie S. erianthum apresentou maior temperatura do ar e do 

solo e menor umidade do ar. Esta espécie também apresentou a menor altura em 

comparação às outras. A temperatura do solo sob a copa e a altura das árvores variou 

significativamente entre as espécies no plantio de cinco anos de idade. A espécie que 

propiciou menor temperatura do solo sob a copa foi L. grandiflora e a que apresentou 

maiores temperaturas do solo foi S. erianthum. As espécies que apresentaram maior 
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umidade relativa do ar sob a copa foram L. grandiflora e C. urucurana. Em relação à 

cobertura florestal, todas as espécies apresentaram cobertura maior que 95%. 

Tabela 1. Valores médios para as variáveis microclimáticas e estruturais avaliadas nas espécies 
arbóreas em plantio de restauração florestal com três e cinco anos de idade. Temperatura do solo 
(Ts); temperatura do ar (Tar); umidade relativa do ar, altura e cobertura florestal (CF). Médias 
seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si (p > 0,05).  
Espécie  T ar (oC) Umidade (%) Ts (oC) Altura (m) CF (%) 

Três anos  
C. pachystachya 41,3 ± 0,6 a 31,3 ± 1,1 a 26,5 ± 0,9 a 6,72 ± 0,77 a 63,5
C. urucurana 40,7 ± 0,5 a 31,9 ± 1,1 a 25,0 ± 0,5 a 4,88 ± 1,45 ab 80,1
L. grandiflora 40,6 ± 1,5 a 32,4 ± 2,4 a 25,4 ± 1,3 a 3,12 ± 1,45 bc 57,8
S. terebinthifolius 41,9 ± 0,6 a 32,0 ± 1,9 a 26,0 ± 0,7 a 2,48 ± 0,53 c 56,8
S. erianthum 43,1 ± 0,3 a 31,9 ± 1,0 a 25,3 ± 0,5 a 3,44 ± 0,75 b 76,1

Cinco anos 
A. tiborbou 33,0 ± 0,7 b 40,3 ± 1,8 ab 26,4 ± 0,5 abc 8,16 ± 1,71 ab 96,3
C. urucurana 32,9 ± 0,5 b 42,8 ± 1,1 a 26,8 ± 0,2 ab 10,02 ± 1,61 a 97,1
L. grandiflora 32,5 ± 0,5 b 42,5 ± 2,3 a 25,5 ± 1,0 c 6,66 ± 1,15 b 98,4
S. terebinthifolius 33,0 ± 1,0 b 40,8 ± 2,4 a 26,1 ± 0,8 bc 7,62 ± 2,33 ab 96,9
S. erianthum 34,6 ± 0,8 a 36,3 ± 2,4 c 27,3 ± 0,7 a 4,94 ± 0,92 c 96,1

Os resultados da comparação de variáveis ambientais, entre as espécies nas 

diferentes áreas, demonstram que nos primeiros três anos de um plantio de 

restauração florestal a identidade da espécie pouco ou não influenciou nas condições 

microclimáticas do sub-bosque e piso florestal. Isso porque áreas nessa idade de 

restauração podem ainda não apresentar indivíduos com porte suficiente para 

influenciar as condições microclimáticas do sub-bosque, ao passo que o dossel mais 

aberto favorece a maior incidência de radiação solar no solo da área, 

homogeneizando as características gerais do sub-bosque. Porém, já aos cinco anos, as 

diferentes espécies geram condições ambientais distintas sob as suas copas. É sabido 

que essas variáveis ambientais exercem um papel importante nos processos de 

transpiração, respiração, fotossíntese e, consequentemente, na produtividade vegetal 

(LÜTTGE, 2008; SANTOS et al., 2012; FARIAS et al., 2012).  

Estudos direcionados à identificação de plantas facilitadoras e suas 

características são menos frequentes em ecossistemas tropicais e subtropicais devido 

a sua complexidade ecossistêmica. Dentre estes, a Floresta Estacional Semidecidual 
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necessita de maiores investigações, haja vista sua peculiar dinâmica de regime 

luminoso, hídrico e sazonal, que comprovadamente afetam a dinâmica da

regeneração natural (SOUZA et al., 2014). Ademais, um dos objetivos da restauração 

florestal é o de se criar futuramente e com maior brevidade possível, um ambiente 

favorável para a emergência e o estabelecimento de espécies vegetais regenerantes 

tolerantes ao sombreamento, mais tardias da sucessão florestal. Estas condições 

representam, dentre outras, redução da luminosidade que desfavorece a germinação 

de sementes de espécies ruderais do banco do solo (FIGUEIREDO et al., 2014) e 

temperaturas mais baixas para evitar altas taxas de respiração por essas plantas nos 

estágios iniciais de vida (FARIAS et al., 2012).  

A redução da temperatura e o aumento da umidade do ar podem ainda 

favorecer o controle da infestação de gramíneas invasoras com metabolismo C4, que 

frequentemente limitam a restauração florestal nos trópicos (CAMPOE et al., 2010; 

CESAR et al., 2014). A baixa temperatura e alta umidade aumentam a sensibilidade 

dos estômatos para a fixação de CO2, o que beneficia a fotossíntese de espécies C3 

nos estratos inferiores da estrutura florestal (JONES et al., 1997; ULRICH, 2008). 

Por fim, a temperatura do solo pode determinar diversos processos em áreas 

florestais, como disponibilidade hídrica, fluxos de CO2 (DAVIDSON et al., 1998), 

consumo de metano (KING; ADAMSEN, 1992) e também a mineralização de 

nutrientes (BONAN; VANCLEVE, 1992). Desta forma, as espécies florestais 

estudadas também demonstraram funções ecossistêmicas no controle da temperatura 

do solo, sendo este um importante indicador de processos que estão relacionados à 

emissão de gases de efeito estufa, merecendo maior atenção.  

Diante destes aspectos, os resultados deste estudo indicam que a partir de uma 

dada idade da restauração florestal, as espécies arbóreas geram não só condições 

microclimáticas diferentes, mas muito provavelmente condições peculiares mais ou 

menos favoráveis para a regeneração natural e os processos de restauração florestal. 

Portanto, reconhecer essa capacidade nas espécies arbóreas utilizadas em plantios de 

restauração pode aumentar as chances de sucesso e/ou reduzir os custos associados 

com os plantios de mudas de espécies arbóreas nativas.  
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Ações de restauração ecológica impactam diretamente o crescimento e o 

desenvolvimento de mudas de árvores, todavia, é difícil reconhecer se as repostas são 

impulsionadas por mudanças em função das propriedades do solo, interações bióticas 

ou do microclima (ZAHAWI et al., 2015). Por poder criar microssítios específicos 

sob sua copa, cada espécie ou cada indivíduo presente no dossel das florestas 

tropicais e subtropicais funciona como um filtro ecológico para a comunidade rege-

nerante, determinando parcialmente a composição, estrutura e riqueza da comunidade 

de plantas sob sua projeção e, através dessa permeabilidade ou impermeabilidade, 

afetar parcialmente a biodiversidade atual e futura da comunidade de plantas da 

floresta (GANDOLFI et al., 2007; ABREU et al., 2014).  

Os resultados obtidos nesse trabalho levam a acreditar que existem espécies 

com características distintas e mais importantes para o sucesso inicial da restauração 

florestal, por meio do estabelecimento de condições ambientais mais favoráveis ao 

processo de regeneração natural. É, portanto, essencial, investigar com maior 

profundidade os atributos que proporcionam estas condições nas espécies arbóreas 

(por exemplo, densidade e perenidade da folhagem, bem como características 

funcionais das folhas, como área foliar específica) e como estes atributos influenciam 

processos ecológicos chaves à restauração de florestas, como a germinação de 

sementes e o estabelecimento de plântulas (BERTACCHI et al., 2012). O avanço do 

conhecimento neste tópico é chave para a definição de técnicas mais eficazes de 

implantação e manejo adaptativo da restauração nos trópicos.  

De forma geral, observa-se que o conhecimento da influência de cada espécie 

nas alterações do microclima florestal pode ser útil tanto para restringir o número de 

espécies usadas em um plantio, nos casos em que se visa favorecer espécies que 

promovam maior sombreamento para suprimir gramíneas invasoras, como também 

para ampliar o número de espécies utilizado para aumentar a heterogeneidade 

ambiental do sub-bosque, favorecendo assim a oferta de uma maior variedade de 

nichos de regeneração para que um número maior de espécies possa recolonizar o 

sub-bosque.  
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CONCLUSÕES 
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que as espécies arbóreas 

influenciam de modo distinto o microclima do sub-bosque em plantios de restauração 

florestal. As influências microclimáticas variam conforme a espécie, idade e 

características estruturais de cada indivíduo. Dessa forma, este estudo reforça a 

importância da escolha minuciosa das espécies arbóreas para plantios de restauração 

de florestas tropicais, como também a necessidade de estudos adicionais visando 

selecionar espécies arbóreas que propiciem melhores condições ambientais e 

estímulos à regeneração natural num curto espaço de tempo. 
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Capítulo 3 

Impacto do Pinus sp. no Estoque de Serapilheira e Microclima em 
Floresta Ombrófila Mista na Mata Atlântica7

Rafael Navas 
Luciane Damaris8

José Heitor F. Nascimento8

Rodrigo de Jesus Silva 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de avaliar a interferência de populações de 

Pinus sob aspectos ambientais de solo e vegetação de sub bosque em Floresta 

Ombrófila Mista. O trabalho foi realizado na Floresta Nacional de Capão Bonito, 

entre novembro de 2013 a julho de 2015. Os tratamentos foram constituídos de cinco 

áreas, sendo: Pinus sp.; Araucária em alto grau de conservação; Araucária com 

invasão de pinus; Pinus com nativas no sub bosque; Araucária com desbaste. Em 

cada área foram alocadas 8 parcelas de 10x10m cada, com amostragem das 

características em 2 sub parcelas, totalizando 16 amostragens por tratamento. Foram 

realizadas as avaliações de: espessura, estoque e caracterização de serapilheira em 

folhas, galhos e ramos, sementes e frutos; temperatura do solo e dossel; índice de 

cobertura do solo e luminosidade. Para levantamento da vegetação de sub bosque, em 

cada parcela foram alocadas três sub parcelas, selecionadas aleatoriamente, através de 

um quadro vazado de 0,5mx0,5m. Demarcadas as sub parcelas, teve início a coleta de 

dados, com posterior identificação das espécies com CAB igual ou inferior a 10 cm e 

calculados os índices fitossociológicos de frequência relativa, densidade e densidade 

relativa. O estoque de serapilheira foi maior nos talhões com presença de Pinus, 

caracterizados principalmente pela presença de acículas. A temperatura do solo foi 

menor nas áreas com Araucária em alto grau de conservação, bem como 

luminosidade, evidenciado o efeito da vegetação sobre este atributo. As áreas com 

invasão de pinus apresentaram menor diversidade e densidade de espécies de sub 

bosque. 

NAVAS, R. J. & SILVA, R. J. The management influence of Pinus sp. in the litter
stock and microclimate in a natural remnant in the Atlantic Forest. Forest Ecology and Management 

8 Discentes Etec Capão Bonito - SP
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INTRODUÇÃO 
A Floresta Ombrófila Mista (FOM) é um tipo florestal de grande importância 

tanto em âmbito ecológico, quanto econômico por sua característica única de abrigar 

a conífera mais expressiva da vegetação brasileira, a Araucaria angustifolia. Essa 

espécie conhecida como Pinheiro-do-Paraná é dominante e apresenta uma ampla taxa 

de indivíduos do estrato superior que constitui o dossel dessa formação florestal. É 

considerada uma espécie arbórea emergente, pois ultrapassa o dossel e intercepta 

mais luz (JOLY et al. 1991). 

Sua área de ocorrência se estende pelo Planalto Meridional Brasileiro, formando 

povoamentos puros ou mistos e, algumas vezes, separados por extensões variadas de 

campos naturais. Sua distribuição natural é contínua nas porções mais elevadas do 

Planalto Meridional, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Além disso, ocorre descontinuamente, no estado de São Paulo, nas serras de 

Paranapiacaba, Cantareira e Campos do Jordão; em Minas Gerais, nas regiões de

Poços de Caldas e na Serra da Mantiqueira; e no Rio de Janeiro, no maciço de Itatiaia 

e na Serra da Bocaina (MATTOS, 1994).  

Estudos relacionados à estrutura e composição desses remanescentes florestais 

fornecem informações básicas para tomadas de decisões na aplicação de técnicas de 

manejo florestal ou conservação. A estrutura da Floresta Ombrófila Mista é complexa 

e os conhecimentos sobre os diversos tipos de comunidades que existem dentro de 

sua área de distribuição natural ainda não permitem uma política de conservação 

eficiente (NASCIMENTO et al., 2001).  

A exploração da floresta de Araucária desde o início da colonização alavancou o

desenvolvimento para a região sul do país de maneira predatória (GUERRA et al., 

2002), atingindo seu auge entre as décadas de 1950 e 1970 (MATTOS, 1994). 

Desde então, a falta de uma política ambiental com medidas eficientes para 

controlar esta exploração desordenada contribuiu para o esgotamento de suas reservas 

naturais. Os raros e diminutos remanescentes ainda existentes, muitos profundamente 
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alterados, são encontrados em locais de difícil acesso, em áreas particulares ou nas 

poucas Unidades de Conservação existentes. É um ecossistema prioritário para a 

conservação, restando em torno de 1% da cobertura original (MEDEIROS et al., 

2005). A Araucária conforme dados da IUCN (International Union for Conservation 

of Nature) e da SMA 08/2008, foi classificada como um biótipo gravemente 

ameaçado de extinção. 

Em substituição a exploração da Araucária, outras espécies foram introduzidas, 

com ampliação de seus plantios, principalmente do gênero Pinus e Eucalyptus. Essas 

espécies mesmo tendo importância econômica, apresentam risco potencial à floresta 

nativa devido à grande capacidade de invasão demonstrada, principalmente o pinus. 

Esse gênero compõe um grupo de espécies florestais exóticas que se adaptou muito 

bem às condições ambientais brasileiras, distinguindo-se das demais espécies nativas 

em consequência do seu rápido crescimento e produção de madeira em curto prazo, 

atendendo à demanda por essa matéria-prima.  

O plantio destas espécies pode provocar outro problema ambiental, denominado 

naturais, como água e luz, que restringem o desenvolvimento das espécies nativas no 

mesmo local dos plantios, uma vez que normalmente se observa na área, baixa 

densidade de espécies, dificuldade de dispersão das nativas e alteração no seu ciclo 

biológico (DURIGAN et al., 2004). 

A ocorrência dessas espécies exóticas vem causando conflitos no equilíbrio das 

unidades de conservação, pois muitos reflorestamentos são adjacentes a áreas de 

vegetação natural, possibilitando a invasão e multiplicação no ambiente natural 

(ZANCHETTA e DINIZ, 2006). 

A população de pinus pode exercer efeito de inibição sobre as espécies que 

ocorrem nos estágios iniciais da sucessão, reduzindo a resiliência do ambiente e 

dificultando o processo de restauração. Pode também ocupar nichos vagos, que 

seriam preenchidos pelas nativas. Atualmente, a contaminação biológica por espécies 

exóticas invasoras é a segunda maior causa de extinção de espécies nativas 

(RICKLEFS, 1996). 
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Neste cenário, este trabalho teve o objetivo de avaliar a interferência do Pinus

sp. em características de solo, vegetação de sub bosque e algumas variáveis 

microclimáticas em áreas com diferentes estágios sucessionais de A. angustifolia, 

com e sem invasão de Pinus sp.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado na Floresta Nacional de Capão Bonito, localizada entre 

os municípios de Capão Bonito e Buri, Estado de São Paulo (23° 57' S e 48° 30' W). 

De acordo com a classificação de Koppen, a região possui clima do tipo Cfb 

(subtropical de região serrana, úmido e sem estiagem), com temperatura média anual 

de 18,5 °C, sendo janeiro o mês mais quente, com média de 29 °C e o mês mais frio é 

junho, com média de 9 °C (MMA, 2008).  

Apresenta média de 700m acima do nível do mar e o relevo suavemente 

ondulado com paisagem muito uniforme, com colinas de inclinação suave que não 

ultrapassam 60m de altura, com altitude mínima de 650m. Os solos são em geral do 

tipo latossolo vermelho, denunciando a presença de Óxidos ou Hidróxidos de ferro. 

Segundo dados do ICMBIO (2008) a região apresenta pluviosidade de 1.720mm. 

De acordo com Bechara (2003) a Unidade insere-se em área de tensão ecológica 

Savana-Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual. Os 

reflorestamentos realizados na FLONA totalizam 3.489,39ha (Figura 1), subdivididos 

em 209 talhões, distribuídos da seguinte forma: 1.002,00ha de Araucaria 

angustifolia; 2.441,66ha de Pinus sp.; 45,73ha com composição de florestas nativas e 

exóticas; e outros 270ha referentes a mata ciliar e ecossistemas de várzea na porção 

leste, concomitante ao rio Apiaí-mirim. As demais áreas excedentes agregam aceiros, 

estradas, espaço para edificações e áreas de lazer (ICMBio, 2008). 





  

40

um quadro vazado de 0,5 x 0,5m, totalizando 16 amostragens, com 4m2 para cada 

área. Nestes quadros foram realizadas as seguintes avaliações: 

a) Espessura de serapilheira: realizada através de uma régua graduada, b) Índice de 

cobertura do solo: realizado através da observação do percentual de cobertura do 

solo, atribuindo notas de 1 a 4, sendo o maior valor, para as sub parcelas com 100% 

de cobertura. Essa técnica visa obter dados relacionados à exposição do solo; c) 

Umidade do solo: foram realizadas coletas de aproximadamente 50g de solo, com três 

amostras por parcela, extraídas com o auxílio de um trado manual, armazenado em 

sacos plásticos e acondicionados em bolsa térmica, evitando perda de água por 

evaporação. Em laboratório foi realizada a análise de umidade do solo, utilizando 

balança analítica e estufa a 105°C, até atingir o peso constante; d) Temperatura do 

solo: realizada com uso de termômetro digital infravermelho (Infrared Thermometer 

TI 860); e) Caracterização da serapilheira: todo material de origem vegetal 

depositado na superfície do solo em cada quadro de 0,5 x 0,5m foi coletado e 

armazenado em sacos de papel, com posterior secagem em estufa com circulação de

ar forçada, a 60ºC até atingir peso constante. Após seca, a serapilheira foi 

caracterizada entre folhas, ramos e galhos, frutos e sementes; e) Intensidade 

luminosa: foram realizadas leituras com auxílio de Luxímetro Display LCD 3½ 

dígitos Faixa 0-100.000Lux, com 4 repetições dentro dos talhões e fora, com cálculo 

da diferença de luminosidade. 

Para levantamento da vegetação de sub bosque, em cada parcela foram 

alocadas três sub parcelas, selecionadas aleatoriamente, através de um quadro vazado 

de 0,5mx0,5m. Demarcadas as sub parcelas, teve início a coleta de dados, com 

posterior identificação das espécies com CAB igual ou inferior a 10 cm e calculados 

os índices fitossociológicos de frequência relativa, densidade e densidade relativa, 

utilizando as fórmulas propostas por Mueller-Dombois e Ellemberg (1974):  FRe  = 

FAe/FAt X 100 (%), em que FRe refere-se à frequência relativa de cada espécie; FAe 

representa a frequência absoluta de cada espécie (FAe = NAe/NAt X 100, em que 

NAe significa o número de amostragens nas quais ocorreu uma determinada espécie e 

NAt é o número total de amostragens realizadas); DRe = DAe/DAt X 100 (%), em 
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que DRe refere-se à densidade relativa de cada espécie, DAe e DAt representam a 

densidade absoluta de cada espécie e a total. 

O levantamento em campo foi realizado no período de novembro de 2013 a 

as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A composição da serapilheira pode ser observada na Tabela 1. Nota-se que a 

composição de galhos não apresentou diferenças significativas entre as áreas 

avaliadas, porém, a quantidade de folhas foi maior na área de Araucária com alto 

grau de conservação (T2) e na área de Pinus com nativa no sub-bosque (T13). Esse 

resultado reflete a contribuição das espécies nativas para a formação da serapilheira, 

porém na área com a espécie exótica, há predominância de acículas, que são ricas em 

celulose e de difícil degradação, devido à baixa concentração de nitrogênio 

(STURGESS, 1991). Também, possui ceras cuticulares que limitam os efeitos da 

ação mecânica e compostos polifenólicos que impedem a ação microbiana (BERG, 

2000), dificultando sua decomposição. 

Tabela 1. Composição da serapilheira da FLONA Capão Bonito (toneladas por ha-1) 
Áreas Galhos Folhas  Frutos/sementes Total 

T10   0,098 a  1,350 a  3,485 a 4,933 a 
T10  1,350 a 3,485 a  0,098 a  4,933 a 
T11  2,714 a  5,955 a 0,852 a 9,521 a 
T22  2,870 a  6,187 a   1,312 a 10,369 a 
T02  3,273 a 10,263 b 8,149 b  21,685
T13   3,741 a 12,365 b  8,922 b 25,028 b 

CV (%)  101,84 41,8 100,14 37,65
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
Tukey (p<0,05);  

Com relação a frutos, estas duas áreas também apresentaram os maiores valores, 

o que pode ser atribuído às duas espécies pertencerem à divisão Coniferophyta. Esse 

grupo produz material vegetal rico em lignina, que também é de difícil 

decomposição. Os menores valores observados para as demais áreas podem estar 

atribuídos ao estágio sucessional e ao manejo realizado, através de desbaste, com 



  

42

redução da população, refletindo em menor quantidade de material vegetal. As 

diferenças na composição das espécies entre estas áreas não refletiram nos valores de 

serapilheira, provavelmente pela presença de espécies exóticas no sub-bosque, que 

produzem maior deposição de material e pela presença de espécies decíduas, 

enquanto que nas áreas mais conservadas, pode haver maior equilíbrio entre produção 

primária e decomposição. 

Kleinpaul et al. (2003) verificaram que diferenças de estágio de 

desenvolvimento entre povoamentos alteram os valores de serapilheira acumulada em 

plantio de Pinus sp. e em A. angustifolia, pelo fato desta espécie apresentar 

crescimento mais lento em comparação com outras. Espécies de crescimento mais 

rápido alcançam equilíbrio na produção e acúmulo de serapilheira em menor período, 

ao contrário do que acontece com espécies nativas climácicas. Também, espécies 

com baixa relação C/N apresentam rápida decomposição, comparativamente ao Pinus

sp. Carpanezzi (1997) reconheceu um padrão comum para a variação da produção de 

folhedo com a idade de plantações florestais de rápido crescimento e em regeneração 

natural. Inicialmente a produção de serapilheira cresce com a idade até atingir um 

limite e após esse, o valor da produção estabiliza-se ou cai lentamente em espécies 

longevas ou rapidamente para espécies de vida curta.  

De acordo com Backers et al. (2005) a serapilheira em áreas de araucária era 

composta por 33,9% de material dessa espécie, e deste total, 56,3% correspondia às 

acículas, 28,21% a ramos e 15,49% por estruturas reprodutivas. No presente trabalho, 

a maior composição da serapilheira em área de araucária em estágio avançado de 

conservação foi representada por folhas (66%), seguido de galhos (25%) e 

frutos/sementes (9%). Para as demais áreas, o principal constituinte da serapilheira 

foi acículas e folhas. Em trabalho com mata de galeria, Maman et al. (2007) 

identificaram que as folhas eram o principal componente da serapilheira. 

A Tabela 2 apresenta os valores das características de solo. Verifica-se que a 

menor temperatura do solo foi obtida foi no T02, sendo Araucária com alto grau de 

conservação, apresentando também os menores valores de luminosidade. Segundo 

Villani et al. (1999) e Jolivet (1988) a serapilheira proporciona proteção contra 
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radiações ultravioletas, contribuindo também para a transferência de matéria orgânica 

e minerais para o solo (XULUC-TOLOSA et al., 2003). A própria araucária por ser 

dominante com indivíduos ocupando o estrato superior, ultrapassa o dossel e 

intercepta mais luz (JOLY et al. 1991), interferindo nessa característica. 

Nesta área também há maior ocorrência de espécies herbáceas, com 

predominância de Miconia sp., o que provavelmente tem contribuído para 

interceptação da radiação, com menor incidência de luz direta ao solo. A população 

de pinus também exerce efeito de inibição sobre algumas espécies, diminuindo a 

resiliência do ambiente (RICKLEFS, 1996), como pode ser observado nas Tabelas 3 

a 7. 

As áreas em estágios intermediários de sucessão e com presença de pinus

apresentaram valores intermediários de temperatura, o que pode ser devido ao estágio 

sucessional e à presença da espécie exótica, que apresenta estrutura de dossel 

homogênea, enquanto que na vegetação em estágio avançado, há diferentes estratos 

que contribuem na interceptação da radiação. Segundo Santos (1989) a serapilheira 

acumulada tem a função de ser um isolante térmico e retentor de água. 

Tabela 2. Características de solo de áreas da FLONA Capão Bonito. 

Áreas TS (ºC) IC (%) ES (cm) DT (ºC) U% L (Lux) 

T02 17,31 a 88,75 a 1,56 a 7,68 d 28,30 d 383,75 a 

T10 20,12 b 93,12 a 1,31 a 2,87 b 3,15 a 1.861,00 b 

T13 20,25 b 100,00 a 5,37 c 3,75 c 22,17 c 1.450,25 ab 

T22 20,68 b 100,00 a 3,37 b 2,31 ab 27,55 d 1.692,00 b 

T11 20,93 b 91,25 a 1,12 a 3,06 bc 19,33 b 1.625,00 b 

CV % 3,87 12,37 31,90 24,74 5,64 33,03
TS: temperatura do solo; IC: índice de cobertura; ES: espessura de serapilheira; DT: diferença de 
temperatura entre solo e sub bosque; U: umidade do solo; L: luminosidade. Médias seguidas das mesmas 
letras minúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p<0,05);  

A diferença de temperatura do solo para temperatura no sub bosque foi maior 

nas áreas em estágios sucessionais mais avançados (T02), provavelmente pela 
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contribuição da interceptação da radiação pela área foliar e pela ocorrência de maior 

densidade de plantas em sub bosque. Estes resultados evidenciam a importância do 

dossel e dos estratos florestais, que nas áreas em estágios avançados, classificam-se 

em arbóreo, arbustivo e herbáceo, como observado no T02, enquanto que nas áreas 

que tiveram corte e invasão de pinus, apresentam apenas um estrato, contribuindo 

para menor manutenção da temperatura. Espécies nativas, mesmo aquelas que

apresentam folhas diminutas, são responsáveis pela atenuação da radiação solar, por 

apresentar geometria de copa com eficiente padrão de sobreposição foliar (LABAKI 

et al. 2011). 

Nas áreas com presença de pinus a diferença de temperatura foi menor, fato 

que pode ser devido ao menor número de estratos em florestas plantadas, em que se 

busca a homogeneidade dos plantios, diferentemente do observado em florestas 

nativas, com ocorrência de diferentes estratos. 

Com relação ao índice de cobertura do solo, observa-se que as áreas não 

diferem entre si. Com relação a espessura de serapilheira, verifica-se que a cobertura 

de solo está relacionada a este atributo, em que as áreas com plantio de pinus 

apresentaram os maiores valores, caracterizado pela baixa decomposição das 

acículas, enquanto que em áreas com Araucária em estágios mais avançados, nota-se 

os menores valores, devido a maior decomposição. Tal fato explica-se pelo material 

formado pela espécie exótica apresentar decomposição mais lenta devido à grande 

quantidade de lignina em relação às outras espécies (KLEINPAUL et al., 2003). Os 

resultados observados para cobertura do solo e espessura de serapilheira foram 

maiores nas áreas com presença de pinus, corroborando com o observado para as 

áreas com presença da espécie exótica. 

Os dados fitossociológicos observados, bem como as espécies presentes em 

cada talhão podem ser verificados na Tabela 3, correspondendo aos Talhões 02, 10, 

11, 13 e 22, respectivamente. 
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Tabela 3. Parâmetros fitossociológicos  (NI: não identificada)

Família Gênero/Espécie Nome 
comum 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Densidade 
(pl/m2) 

Densidade 
Relativa 

(%) 

Talhão 2 
Araucariaceae A. angustifolia Araucaria 35,48 3,2 27,91
Melastomataceae Miconia 9,68 1,6 13,95
Fabaceae 9,68 1,87 16,28
Urticaceae Cecropia Embaúba 9,68 0,8 6,98
Fabaceae Mimosa scabrella Bracatinga 6,45 0,53 4,65
Poaceae  Bambusoideae Bambu 3,23 0,27 2,33
Rubiaceae  Psychotria 3,23 0,27 2,33
Piperaceae 6,45 0,8 6,98
NI 1 6,45 1,07 9,3
NI  2 3,23 0,53 4,65
NI  3 6,45 0,53 4,65
Total 100 11,47 100

Talhão 10 
Araucariaceae A. angustifolia Araucaria 23,08 3,73 48,28
Rutaceae Zanthoxylum Mamica  15,38 0,53 6,9
Poaceae  Bambusoideae Bambu 23,08 0,8 10,34
Melastomataceae Miconia 15,38 1,6 20,69
Mirtaceae 15,38 0,27 3,45
Rubiaceae 15,38 0,27 3,45
Lauraceae 15,38 0,53 6,9
Total 100 7,73 100

Talhão 11 
Melastomataceae Miconia 18,18 2,13 18,18
Mirtaceae 9,09 0,53 4,55
Rubiaceae  Psychotria 9,09 1,33 11,36
Pinaceae Pinus elliotti Pinus 18,18 2,67 22,73
Poaceae  Bambusoideae Bambu 9,09 1,33 11,36
NI 1 9,09 0,53 4,55
NI 2 4,55 0,27 2,27
NI 3 4,55 0,27 2,27
NI 4 4,55 1,33 11,36
NI 5 4,55 0,53 4,55
NI 6 4,55 0,27 2,27
NI 7 4,55 0,53 4,55
Total 100 11,73 100

Talhão 13 
Pinaceae Pinus elliotti Pinus 57,14 3,47 39,39
Melastomataceae Miconia 19,05 3,2 36,36
Rubiaceae  Psychotria 14,29 1,07 12,12
NI 1 4,76 0,53 6,06
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NI 2 4,76 0,53 6,06
Total 100 8,8 100

Talhão 22 
Pinaceae Pinus elliotti Pinus 22,73 2,67 37,04
Melastomataceae Miconia 40,91 2,4 33,33
Rubiaceae  Psychotria 22,73 1,33 18,52
Mimosoideae Piptadenia gonoacantha Pau Jacaré 9,09 0,53 7,41
Arecaceae Syagrus romanzoffiana Jerivá 4,55 0,27 3,7
Total 100 7,2 100

A partir dos dados fitossociológicos observados, nota-se que os T02 e T11 

apresentaram maior número de espécies e densidade de plantas, porém no T02 há 

predominância para a espécie A. angustifolia, enquanto que no Talhão 11, há 

predominância de P. elliotti, evidenciando o potencial invasor dessa espécie, sem 

ocorrência de regeneração de araucária. O T02 é considerado a área com menor 

intervenção antrópica, sendo a última realizada há mais de 50 anos, enquanto que o 

T11 teve desbaste seletivo no ano 2000, o que pode ter permitido maior entrada de 

luz, sendo o Pinus a espécie que mais se beneficiou das condições. Considerando que 

a araucária é uma espécie clímax, desenvolve-se melhor em condições de 

sombreamento na fase inicial. 

Observa-se que os Talhões que apresentaram a ocorrência e os maiores valores 

fitossociológicos com a espécie A. angustifolia (T02 e T10) apresentaram os menores 

valores para o gênero Miconia. Contrariamente, nos Talhões mais perturbados e com 

ocorrência de pinus, houve predominância de maiores valores fitossociológicos para 

este gênero. Segundo Taylor (2007) muitas espécies de Rubiaceae, incluindo o 

gênero Psycotriea são frequentes no sub-bosque, com importância para polinizadores 

e alimento para pássaros, morcegos e pequenos mamíferos. Também, segundo Seger 

et al. (2005) esse gênero foi encontrado em levantamento no Paraná em área de 

Floresta Ombrófila Mista. Também, esse fato ocorre para o gênero Miconia. 

Ainda segundo Seger et al. (2005) as principais famílias identificadas em sub-

bosque foram Myrtaceae, Flacourtiaceae e Euphorbiaceae, contribuindo com mais da 

metade da diversidade. Segundo os autores, esses resultados demonstram a 

predominância dessas plantas nessa formação florestal. Em nosso estudo, além dos 



  

47

gêneros Miconia e Psycotrieae, houve ocorrência das famílias Myrtaceae, Fabaceae e 

Urticaceae, que são comuns em áreas de ocorrência de FOM, segundo Seger et al. 

(2005). 

Observa-se nos Talhões com maior intervenção antrópica e ocorrência de Pinus

sp., menor densidade de plantas, o que pode ser devido a interferência da espécie 

exótica nas áreas. Segundo Lima (1996) e Durigan et al. (2004) o pinus compete por 

recursos naturais e restringe o desenvolvimento das espécies nativas, provocando 

menor densidade de espécies, como observado nesse estudo. Também, essa exótica 

segundo Ricklefs (1996) pode exercer efeito de inibição sobre outras espécies. Outros 

estudos também relatam alterações na estrutura das comunidades, como frequência, 

dominância e densidade das populações nativas, quando há presença de Pinus sp. 

(ZANCHETTA e DINIZ, 2006; LIESENFELD e PELLEGRIM, 2004). Segundo 

Bechara (2003), o pinus proporciona poucas probabilidades de encontros 

interespecíficos, formando uma comunidade dominada por poucas espécies, 

corroborando com os dados encontrados na FLONA de Capão Bonito.  

Em levantamento florístico em FOM, Kozera (1997) identificou dentre as 

espécies mais frequentes a Casearia decandra, Eugenia uniflora, Myrceugenia ovata, 

Myrciaria tenella, Psychotria sessilis e Solanum pseudoquina. Algumas dessas 

espécies pertencem a gêneros também observados para a Unidade de nosso estudo.

Segundo Santos et al. (2007) em um fragmento analisado de FOM, a espécie A. 

angustifolia apresentou baixa frequência em relação às outras espécies, o que indicou 

que a espécie estava desaparecendo aos poucos, não ocorrendo uma reposição das 

árvores. Os autores também não observaram indivíduos jovens de araucária no sub-

bosque, e associaram esse fato a não regeneração da espécie, pois de acordo com 

Rivera (2007) a tendência é que a araucária seja substituída por folhosas, à medida 

que avança para o estágio de clímax e a competição que ocorre entre elas impede que 

a espécie atinja grandes dimensões. Esse comportamento também foi citado por 

Lingner et al. (2007), em um remanescente de Floresta Ombrófila Mista, no 

município de Caçador/SC. Porém esse comportamento não foi observado em nosso 

estudo. 
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A FLONA de Capão Bonito apresentou menor diversidade de gêneros que o 

observado em outras regiões de FOM. Este fato pode estar relacionado, a Araucária 

ter sido plantada na FLONA, com intervenções antrópicas que visavam seu 

aproveitamento econômico, diferentemente de outras regiões, em que seu 

estabelecimento foi natural, com menor intervenção. Além disso, a FLONA de Capão 

Bonito apresenta-se como um fragmento de FOM na região, o que dificulta a conexão 

e formação de corredores e aumento da biodiversidade local. Outro ponto de 

importância é que os talhões com araucária apresentam em seu redor com plantio de 

Pinus sp. que localizam-se na parte externa da espécie nativa na Unidade, como pode 

ser observado na Figura 1. 

Santos et al. (2007) em avaliação do número de espécies por estrato 

observaram que o estrato médio possuía o maior número, representado por 27 

espécies, seguido pelo estrato inferior, com 22 espécies e pelo estrato superior, com 

17 espécies. Lingner et al. (2007) também obtiveram maior representatividade no 

estrato médio.  

Em levantamento realizado por Maggioni e Larocca (2009) foi observado que 

as famílias mais representativas dos arbustos, foram Malvaceae, Melastomataceae, 

Urticaceae e Solanaceae e entre as epífitas estão principalmente as Bromeliaceae e 

Piperaceae. Esses resultados relacionam-se com os observados para a FLONA Capão 

Bonito, sendo as principais famílias que constituem o sub-bosque, Melastomataceae, 

Urticaceae e Piperaceae, além de Rubiaceae, sendo o gênero Psycotria, que não foi 

relatado em outros levantamentos. Para os arbustos, Maggioni e Larocca (2009) 

identificaram entre as espécies, Miconia hiemalis e Psychotria leiocarpa como os 

mais comuns, sendo os mesmos gêneros os de maiores valores fitossociológicos 

observados nas áreas da FLONA Capão Bonito. Segundo Tabarelli e Mantovani 

(1999), na Floresta Atlântica, os gêneros Miconia, Leandra e Solanum são arbustos 

pioneiros e de ciclo de vida curto, e favorecem a alta riqueza de espécies, pois no 

remanescente em estudo foram os mais abundantes. 

Maggioni e Larocca (2009) citaram que as herbáceas são elementos que 

contribuem para o incremento florístico de áreas florestais e constituíam um dos 
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componentes mais importantes da floresta, porém são pouco estudados, ou até mesmo

ignorados na maioria dos trabalhos realizados (KOZERA et al., 2006). Como 

exemplo, os autores citam que as herbáceas correspondem a cerca de 32% do total 

das espécies registradas. 

Como observado, o dossel de copas formado pela diversidade de espécies 

vegetais proporciona cobertura de solo através da deposição de camada densa de 

material orgânico, gerada continuamente pela queda de folhas e ramos das diferentes 

espécies. Isso aumenta a proteção do solo contra a erosão, diminui o escorrimento 

superficial da água de chuva aumentando o seu tempo de infiltração, com redução da 

temperatura do solo. Observa-se que as menores temperaturas de solo são 

apresentadas para os Talhões com maior diversidade e densidade de plantas de sub-

bosque, com exceção das áreas com ocorrência de pinus. Esse fato pode ser explicado 

pela maior cobertura proporcionada pelas demais espécies, com diferenciação de 

formação de copa, considerando que o pinus tem copa elíptica vertical, com menor 

retenção da radiação solar, enquanto que as demais espécies observadas na FLONA 

possuem copa elíptica horizontal, com maior área de solo coberta e maior retenção da 

radiação, influenciando para a menor temperatura do solo. 

CONCLUSÕES 
A serapilheira total, índice de cobertura do solo e espessura de serapilheira nos 

talhões com Pinus sp. foram maiores, caracterizada pela maior quantidade de acículas 

e estróbilos. Nas áreas em estágios mais avançados de regeneração, as diferenças de 

temperatura entre solo e dossel apresentaram-se maiores em comparação com as 

áreas com ocorrência de pinus e que sofreram desbastes. 

A presença da população de Pinus sp. influenciou os atributos avaliados, em 

comparação com a área de Araucária em estágio avançado. A população de pinus tem 

provocado alterações na estrutura fitossociológica de sub-bosque na área estudada, o 

que alterou significativamente a temperatura de solo.  

A diferença de temperatura de solo e luminosidade observadas relacionam-se 

com a diversidade de espécies e densidade, sendo as que possuem copa elítica 

horizontal as que mais contribuem para a interceptação da radiação solar. 
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Capítulo 4 

Possíveis Impactos do Manejo Florestal de Nativas na Ciclagem de 
Nutrientes: funções biogeoquímicas do nitrogênio9

Rodrigo de Jesus Silva10

Pedro Henrique Santin Brancalion11

 Ricardo Ribeiro Rodrigues9

Resumo: A despeito da ampla generalização de recuperação do nitrogênio (N) com a 

maturação sucessional, as consequências das atividades madeireiras na ciclagem do N 

e do fósforo (P) em florestas tropicais ainda permanecem pouco estudadas. O estudo 

sobre a dinâmica do N pode auxiliar a entender os impactos das atividades humanas 

em florestas tropicais e a subsidiar políticas públicas sobre o aproveitamento 

econômico de modo sustentável da Reserva Legal (RL). Assim, por meio de revisão 

de literatura o objetivo deste trabalho é avaliar como que a variação na dinâmica do 

N, principalmente, é alterada pelos impactos decorrentes da exploração madeireira 

em áreas de manejo florestal de nativas. A tendência é de recuperação gradativa do 

ciclo do N em direção às áreas mais conservadas, com menor intervenção e 

exploração madeireira, no caso de áreas de manejo de impacto reduzido e florestas 

primárias. Em última instância, a discussão sobre os impactos das atividades 

madeireiras nas funções biogeoquímicas espera subsidiar a definição de indicadores 

de referência para a recuperação dos processos ecossistêmicos em florestas tropicais 

sob concessão para o manejo. 

Palavras-chave: impactos biogeoquímicos, funções ecossistêmicas, exploração 

madeireira. 

INTRODUÇÃO 
 As atividades de extração de madeira na Amazônia têm aumentado 

significativamente nas últimas décadas. Segundo Viana et al. (2002), a produção de 

9 anejo Florestal de Nativas na 
Amazônia. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological, v. x, p. xx-xx, 2017 

10 Professor Adjunto Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). 
11 Professor Doutor Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(USP/ESALQ)
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toras maciças aumentou de 4,5 milhões de m3 em 1976 para 28 milhões em 1997. 

Além da extração de madeira proveniente do manejo florestal, o desflorestamento 

geral na Amazônia segue a um ritmo aproximado de 1,3 milhões de ha/ano, 

acumulando até 1997 um total de 53 milhões de hectares ou 13 % da área original da 

floresta (LELE et al., 2000). Enquanto que o desflorestamento cresce anualmente 0,8 

% o corte seletivo aumenta na proporção de 3,1% (BROADBENT et al. 2008),

gerando mais efeito de borda e fragmentação da floresta como um todo. 

 Diante do aumento exploração madeireira e da quantidade de remanescentes 

florestais ainda presentes na Amazônia, em torno de 72 % (INPE, 2013), as 

atividades de conservação e manejo florestal devem primar por ações e estratégias 

que possibilitem uso sustentável dos recursos naturais em áreas de Reserva Legal 

(BRANCALION et al. 2012).  De acordo com o Código Florestal Brasileiro, Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, 80 % de um imóvel rural situado em área de floresta 

na Amazônia Legal devem ser destinados à RL, com fins de conservação, reabilitação 

dos processos ecológicos e uso econômico sustentável dos recursos naturais por meio 

de atividades de baixo impacto ambiental. Dentre tais, o manejo florestal sustentável 

se destaca ao longo do Novo Código como uma das principais alternativas de uso 

econômico da RL.  

 No contexto da Amazônia brasileira, mesmo com o maior planejamento e 

regulamentação das técnicas de corte seletivo do manejo florestal sustentável em 

relação ao sistema convencional (MACPHERSON et al., 2012), a exploração 

madeireira de impacto reduzido (EIR) tem gerado aumento do efeito de borda e 

fragmentação da floresta amazônica (ASNER et al. 2005; BROADBENT et al. 2008).

Além disso, as alterações provocadas pelas atividades de manejo na composição e 

estrutura da floresta podem gerar mudanças significativas e de longa duração na 

fenologia florestal, retardando o desenvolvimento da estrutura de copa durante os 

períodos de seca, o que progressivamente resseca o dossel da floresta, gerando tanto 

déficits de umidade quanto de produção de folhas verdes (KOLTUNOV et al., 2009).  

 Em larga escala, as alterações fenológicas podem ocasionar impactos a outros 

processos ecossistêmicos, como nas funções hidrológicas e na dinâmica de nutrientes 
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da floresta (KOLTUNOV et al., 2009). Assim, embora a produção madeireira seja 

projetada para ser rentável e sustentável em áreas de EIR, com a repetição dos ciclos 

de corte a composição da floresta nativa tende a mudar de espécies primárias perenes 

para pioneiras de tempo de vida curto (MACPHERSON et al., 2012), o que pode 

acarretar impactos de ordem econômica e ambiental de dilapidação dos atributos 

ecológicos de estrutura, composição e funções ecossistêmicas da floresta.  

 De tal forma, por meio de revisão de literatura o presente ensaio pretende 

discutir os impactos das diferentes modalidades de manejo florestal na ciclagem de 

nutrientes, com enfoque principalmente na dinâmica do nitrogênio em áreas de 

exploração madeireira na Amazônia. Além disso, a intenção secundária é: 1) ampliar 

o conhecimento sobre os impactos ecológicos dos diferentes modelos de exploração 

madeireira de florestas nativas na Amazônia e 2) estabelecer indicadores de 

referência dos processos biogeoquímicos relacionados à ciclagem do N para 

avaliação dos impactos das diferentes modalidade de manejo florestal, a fim de 

orientar atividades silviculturais de avaliação e monitoramento florestal na 

Amazônia. 

MANEJO FLORESTAL E A REABILITAÇÃO DOS PROCESSOS 
ECOLÓGICOS 

 Apesar do potencial econômico de manutenção da produtividade madeireira 

em áreas de EIR, existem poucos estudos sobre processos biogeoquímicos e dinâmica 

de nutrientes em áreas de manejo florestal. Em relação ao manejo florestal, poucos 

estudos contemplam os impactos da atividade a longo prazo e se o ciclos normais de 

corte, da exploração madeireira (30-35 anos), são suficientes para a recuperação das 

condições naturais e funções ecossistêmicas (GARRIDO-FILHA, 2002; GÓMEZ, 

2011). Dentre os poucos, Macpherson et al. (2010) ressaltam que de acordo com as 

práticas usuais de manejo convencional da floresta  corte e deixe  empregadas no 

Brasil seriam necessários mais de 120 anos para a recuperação das condições 

volumétricas iniciais e aproximadamente 40 anos naquelas com EIR. 

 Neste contexto, a avaliação dos impactos da exploração madeireira por meio da 

implementação de indicadores biogeoquímicos de referência, pode contribuir com o 
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entendimento sobre dinâmica de reabilitação ecológica e sustentabilidade das práticas 

silviculturais empregadas no manejo florestal de nativas na Amazônia. Somado à 

demanda do novo Código Florestal de exploração econômica sustentável das áreas de 

Reserva Legal (RL), uma abordagem que permita avaliar os impactos 

biogeoquímicos da exploração madeireira na Amazônia além de ter implicações para 

a restauração de ecossistemas tropicais pode auxiliar a examinar os preceitos 

científicos da Lei Nº 12.651. 

 Uma vez que a restauração dos serviços ecossistêmicos vem emergindo como 

um dos principais objetivos da área (SUDING, 2011), a avaliação da dinâmica do N 

se configura como uma alternativa estratégica para a avaliação das práticas 

silviculturais do manejo florestal como modalidade sustentável de aproveitamento 

econômico das áreas de RL. Apesar do menor impacto ambiental do manejo 

sustentável em relação ao convencional, pouco se sabe ainda dos efeitos em longo 

prazo nas funções ecossistêmicas, na ciclagem de nutrientes, dentre outros. Diante 

disso, em que medida as propostas de uso sustentável realmente tem possibilitado a 

reabilitação dos processos ecológicos como preceitua o novo Código Florestal? 

 Considerando que as perdas de N durante as mudanças de uso da terra podem 

alterar o balanço estequiométrico (N/P) da ciclagem de nutrientes (DAVIDSON et 

al., 2007; TOWNSEND et al., 2007), estudos sobre a dinâmica do N em áreas de 

manejo florestal como aproveitamento econômico da RL pode auxiliar no 

entendimento dos impactos de atividades antrópicas em ecossistemas tropicais e, 

consecutivamente, na proposição de medidas mitigadoras. Relacionado às condições 

ecossistêmicas de fertilidade e regeneração florestal, a perspectiva é que o N pode ser 

um bom indicador de sustentabilidade ecológica das formas de uso da terra na 

Amazônia, haja vista a tendência de recuperação da abundância natural de N com o 

abandono das atividades humanas.  

 Em um estudo com diferentes cronosequências na Amazônia, Davidson et al., 

(2007) observaram que a dinâmica do N estabilizava somente 70 anos após o 

abandono das atividades agrícolas. No entanto, qual seria o tempo necessário para a 

recuperação do N em áreas de manejo florestal? Quais seriam os indicadores e 



  

58

valores de referência para estas atividades na Amazônia? Estudos futuros em uma 

linha mais experimental serão necessários para atender a estas demandas; porém, a 

partir da presente discussão já é possível inferir que o período de corte entre 30 e 35 

anos, normalmente empregado, não é suficiente para o restabelecimento das 

condições ecossistêmicas. 

DINÂMICA DO NITROGÊNIO EM FLORESTAS TROPICAIS 
 Estudos sobre mudanças no uso da terra e dinâmica de nutrientes em áreas 

manejadas da Amazônia reforçam a importância de se entender os impactos 

ecológicos da conversão florestal como um todo (UHL; JORDAN, 1984; 

MCGRATH et al. 2001). Dada à complexidade natural de funcionalidade dos 

processos ecossistêmicos - ciclagem de nutrientes, interação biológica, etc. - 

normalmente dependentes de outros atributos ambientais, a sua reabilitação adquire 

um papel chave para a restauração de áreas degradadas e avaliação de impactos de 

atividades antrópicas (RHODES et al., 1998). A ciclagem de nutrientes, por exemplo, 

que controla o fluxo de materiais de um ambiente, ou seja, a disponibilização de 

componentes orgânicos e inorgânicos necessários para o crescimento de biomassa e 

microrganismos (DAVIDSON et al., 2004), é um fator de grande importância para o 

entendimento da resiliência de um ecossistema (RUIZ-JAEN; AIDE, 2005).  

 De forma geral, os ecossistemas terrestres inicialmente costumam ser pobres 

em N e ricos em fósforo, pois enquanto que o P é derivado principalmente da 

intemperização de rochas ígneas e metamórficas o N provém da fixação biológica e 

em menor proporção da deposição atmosférica (VITOUSEK et al., 2010). Em relação 

à abundância natural do N, com o abandono das atividades humanas e o 

desenvolvimento sucessional da floresta os níveis de nitrato orgânico do solo tendem 

a aumentar (MARTINELLI et al., 1999; DAVIDSON et al., 2007).  

 Embora o N e o P sejam os principais elementos limitantes do crescimento 

vegetal e da produtividade primária (VITOUSEK et al., 2010), a vegetação pioneira 

de florestas tropicais normalmente é mais conservativa e eficiente no uso do N do que 

do P (DAVIDSON et al., 2007), sendo o retorno do N ao solo mais demorado nos 

estágios iniciais de sucessão do que nos finais (BROWN; LUGO, 1990). Várias são 
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as razões para isso, uma delas tem ligação com o metabolismo vegetal mais acelerado 

em florestas secundárias, o que faz com que nutrientes menos dispendiosos em 

termos de assimilação fisiológica sejam mais bem absorvidos e assim menos 

limitantes, o que é o caso do P (BROWN; LUGO, 1990). Portanto, de acordo com o 

estágio de desenvolvimento sucessional dos ecossistemas florestais, inicialmente o N 

é o principal limitador do crescimento vegetal (VITOUSEK et al., 1989; DAVIDSON 

et al., 2004). 

 Nesta linha, vários trabalhos mostram que a produtividade vegetal, a 

capacidade fotossintética, é fortemente correlacionada à razão N:P nas folhas 

(REICH et al. 1997; REICH et al. 1998; TOWNSEND et a.; 2007). Uma vez que as 

enzimas fotossintéticas são responsáveis por uma grande proporção de N nas folhas, 

variações ambientais ou ecológicas podem influenciar na concentração de N foliar e, 

consecutivamente, na própria capacidade fotossintética (CHAPIN et al., 2002:110). 

Resultado do ganho de energia por fotossíntese e perda por respiração e mortalidade, 

a produção de biomassa vegetal é uma propriedade chave de ecossistemas naturais e 

diretamente ligada à dinâmica do N (CHAPIN et al. 2002; KEELING; PHILLIPS, 

2007).  

 Em áreas degradadas abandonadas a sucessão secundária frequentemente inicia 

com baixa disponibilidade de N nos extratos naturais, acumulando-se gradativamente 

durante o processo de regeneração natural através do acúmulo e reciclagem de 

biomassa senescente das partes aéreas da floresta (VITOUSEK et al., 1989; 

DAVIDSON et al., 2004; LEDUC; ROTHSTEIN, 2010). Portanto, embora seja 

necessário bastante tempo para a recuperação do ciclo do N alguns trabalhos apontam 

que com o abandono das atividades humanas e do desmatamento os índices podem 

retornar próximo ao normal (VITOUSEK, 1984; VITOUSEK et al., 1989; 

DAVIDSON et al., 2007).  

 No entanto, pouco se sabe ainda a respeito da dinâmica de nutrientes em áreas 

de manejo florestal, sendo que as consequências do desmatamento e das mudanças de 

uso da terra na ciclagem de florestas tropicais também não está muito clara 

(DAVIDSON et al., 2007). A despeito do padrão estequiométrico de riqueza de N e 
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pobreza de P nos estágios sucessionais mais avançados, a robustez desta 

generalização para florestas primárias pode acabar mascarando a heterogeneidade de 

fatores que exercem influência na fertilidade e desenvolvimento de ecossistemas 

tropicais (TOWNSEND et al., 2007e 2008; CLEVELAND et al., 2011).  

 Embora o reconhecido padrão de abundância do N em florestas de terra-firme 

na Amazônia brasileira (OMETTO et al., 2006), os processos biogeoquímicos podem 

variar de acordo com a escala de avaliação. Assim, enquanto que na escala regional a 

precipitação é um dos principais fatores de influência na disponibilidade de N, em 

escalas locais ou da paisagem, sob o mesmo regime de chuva, o tipo de solo parece 

ser um dos determinantes principais do ciclo do N em áreas de floresta nativa na 

Amazônia (NARDOTO et al., 2008). 

 Considerando que o entendimento sobre o papel conjunto do N e do P na 

regulação dos processos ecossistêmicos está longe de completo (CLEVELAND et al. 

2011), a relação subjacente destes nutrientes com outros atributos ecológicos pode 

auxiliar na implementação de indicadores de sustentabilidade das práticas de manejo 

e recomposição florestal e no entendimento da ciclagem de nutrientes durante 

maturação de florestas tropicais. Uma vez que as mudanças de uso da terra podem 

reduzir os estoques de N e P para as plantas (MCGRATH et al., 2001), a tendência é 

que o estoque e disponibilidade de nutrientes, N principalmente, seja menor em áreas 

de manejo florestal mais intensivo, parcelas com superexploração madeireira e 

manejo convencional, do que em áreas de manejo sustentável de impacto reduzido e 

florestas primárias de referência.  

INDICADORES DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DO 
NITROGÊNIO 

Estudos sobre biogeoquímica e funcionamento de ecossistemas florestais ainda 

são escassos (DAVIDSON et al., 2007), o que pode inviabilizar tanto o 

monitoramento das atividades de recomposição florestal através de indicadores de 

referência (AMAZONAS et al. 2011), quanto a implementação dos métodos mais 

apropriados de acordo com a realidade de degradação local (RUIZ-JAÉN; AIDE, 

2005).  
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Perante a escassez de pesquisas sobre os processos biogeoquímicos em 

florestas tropicais (DAVIDSON et al.,2007), da heterogeneidade de fatores de 

influência na dinâmica de nutrientes destes ecossistemas (TOWNSEND et al., 2007 e 

2008; CLEVELAND et al., 2011), o desafio científico será entender as consequências 

da exploração madeireira nas funções ecossistêmicas de ciclagem do N e a sua 

relação com os atributos de diversidade e estrutura florestal na Amazônia. A partir 

disso, deverão ser utilizados parâmetros biogeoquímicos e vegetacionais para avaliar 

a recuperação dos atributos funcionais - biogeoquímicos relacionados ao balanço do 

N com o P - de composição e estrutura florestal, respectivamente. Por serem 

considerados atributos ecossistêmicos vitais (RUIZ-JAEN; AIDE, 2005), o 

levantamento destes permitirá uma avaliação acurada das condições ecológicas em 

áreas de manejo florestal na Amazônia. 

 Em resumo, para inferência dos parâmetros biogeoquímicos de avaliação da 

ciclagem do N trabalhos futuros deverão se concentrar na análise dos extratos de 

folhas verdes, do estoque de serapilheira e dos perfis de solo coletados. Em detalhes, 

os indicadores ou parâmetros biogeoquímicos avaliados deverão ser: 1) o 15N foliar, 

que representa o fracionamento ou perda de N ao longo do tempo (AMUDSON et al., 

2003), varia entre 

re 

13 e 26 (g kg 1) com o desenvolvimento sucessional, 3) a razão estequiométrica N:P 

razão entre a massa de serapilheira e a concentração do N, a qual normalmente 

decresce com a idade ou estado de preservação da floresta, 5) a concentração de 

nitrato (NO3
-) do solo, a qual aumenta com a maturação da floresta até 20 (mg N kg

1) e 6) a concentração de amônio (NH4
+), o qual tende a diminuir na proporção 

inversa ao do nitrato (NO3
-) com a idade e maturação da floresta. 

 Com base nestes indicadores de referência, cabe salientar que diferenças na

proporção de isótopos de nitrogênio (15N/14N) ocorrem naturalmente, sendo que ao 

variar de uma forma previsível ao ser incorporado por plantas, o sinal isotópico 

integrado nos tecidos vegetais, no caso, permite inferir, dentre outras coisas, os 
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efeitos do uso da terra na estrutura dos ecossistemas naturais (DAVIDSON et al., 

2007). Neste sentido, principalmente por meio dos isótopos de N é possível entender 

a dinâmica de regeneração da vegetação e desenvolvimento de ecossistemas florestais

(AMAZONAS et al. 2011).  

 Os valores isotópicos do nitrogênio ( 15N) refletem, portanto, a ciclagem do 

nitrogênio, o que por sua vez remete à fertilidade e regeneração florestal, sendo que 

quanto mais antigas e preservadas maiores são os valores de 15N dos 

compartimentos naturais (AMAZONAS et al. 2011). Considerando o caráter 

oligotrófico dos solos da Amazônia em que a maior parte da fertilidade concentra-se 

na biomassa vegetal e serapilheira, a avaliação da dinâmica do N a partir de amostras 

de folhas tem grande potencial como indicador de impactos e mudanças em 

ecossistemas florestais (MCLAUCHLAN et al., 2007). De tal forma, o 15N tem sido 

utilizado em alguns casos para inferir a abundância natural de nitrogênio no solo 

(ROBINSON, 2001) e investigação do padrão global de ciclagem de N

(AMUNDSON et al., 2003; CRAINE et al., 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Diante do exposto, a partir da pressuposição de impactos biogeoquímicos da 

exploração madeireira na Amazônia a tendência é que haja um aumento gradativo 

dos valores de N das áreas: 1) com superexploração madeireira, 2) manejo 

convencional sem planejamento, 3) manejo florestal sustentável ou de impacto 

reduzido 4) em direção àquelas com florestas primárias sem exploração alguma. 

Assim sendo, por meio do presente ensaio infere-se que a disponibilidade de N varia 

de acordo com a forma de exploração madeireira - manejo predatório, convencional e 

de impacto reduzido - na Amazônia.  

 Enfim, a discussão sobre os impactos biogeoquímicos das atividades de manejo 

florestal na Amazônia pretende contribuir para a definição de indicadores de 

referência para avaliação das condições ecossistêmicas em florestas alteradas pelo 

uso. Vale destacar que por se tratar de um trabalho de revisão de literatura, o qual tem 

por finalidade contribuir com a discussão sobre os impactos da produção econômica e 

manejo florestal aos processos ecossistêmicos e fertilidade de florestas tropicais, 
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trabalhos futuros deverão focar na ampliação do conhecimento científico sobre a 

relação entre estrutura/composição florestal e balanço biogeoquímico de nutrientes. 

Noutras palavras, no entendimento sobre a influência específica dos tipos de espécies 

arbóreas e tipologia florestal na ciclagem de nutrientes e fertilidade vegetal.  

 Adicionalmente, os trabalhos deverão avaliar a influência da heterogeneidade 

de fatores, tipo de manejo e sazonalidade, na relação estequiométrica entre o N e o P 

florestas tropicais nativas de acordo com a modalidade de manejo florestal 

empregada. Nesta linha, outro campo de estudo que se abre é para a avaliação da 

relação entre os grupos ecológicos (espécies pioneiras, secundárias e tardias) e 

espécies leguminosas (com potencial de fixação de N) com a abundância natural do 

N; como forma de subsidiar protocolos de manejo que potencializem a dinâmica de 

nutrientes de acordo com os recursos florestais locais.  

 Em resumo, o entendimento da relação das funções ecossistêmicas com outros 

atributos ecológicos, composição e estrutura florestal, será de grande valia para uma 

avaliação holística e integrada da sustentabilidade das práticas de manejo e uso 

econômico da RL e, inclusive, para se testar os preceitos científicos do Novo Código 

Florestal. 
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